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KATA PENGANTAR
The twenty-second session of the Conference of the Parties (COP-22), the twelfth session of the
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP-12),
dan the first session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the
Paris Agreement (CMA-1) United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC),
telah diselenggarakan di Bab Ighli, Marrakech, Maroko, pada tanggal 7-18 November 2016.
Pertemuan COP-22/CMP-12/CMA-1 merupakan Pertemuan Negara Pihak UNFCCC pertama
setelah diadopsinya Paris Agreement pada COP ke-21 di Paris, Perancis. Mengingat telah
berlakunya (entry into force) Paris Agreement pada tanggal 4 November 2016, penyelenggaraan
COP-22/CMP-12/CMA-1 UNFCCC sebagai sesi pertama dari persiapan implementasi aksi Paris
Agreement menjadi bagian penting dari perjalanan Negara Pihak dalam menurunkan emisi gas
rumah kaca global.
Dengan melihat arti penting dari COP-22/CMP-12/CMA-1 UNFCCC sebagai pertemuan
implementasi (COP of implementation), Indonesia telah mengirimkan Delegasi RI ke COP22/CMP-12/CMA-1 yang berasal dari perwakilan Kementerian/Lembaga, Lembaga Swadaya
Masyarakat, Pakar, Akademisi/Peneliti, Swasta, dan Pemangku Kepentingan Lainnya. Delegasi
Republik Indonesia pada COP-22/CMP-12/CMA-1 UNFCCC membawa misi-misi sebagai berikut:
(a). Memperjuangkan kepentingan nasional, dan berkontribusi pada pencapaian upaya
global; (b). Mendorong agar arah perundingan COP-22 dapat membahas berbagai elemen Paris
Agreement sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan tetap berdasar prinsip CBDRRC dengan hasil konkrit; (c). Mengantisipasi implikasi hukum pada Negara Pihak yang memiliki
komitmen tinggi melaksanakan Paris Agreement namun belum dapat menyelesaikan ratifikasi
pada saat CMA-1 dimulai; (d). Mendukung dan berkontribusi dalam upaya penurunan emisi
gas rumah kaca dengan tetap meningkatkan pertumbuhan ekonomi; (e). Mendorong proses
perundingan pada COP-22/CMP-12/CMA-1 untuk berfokus pada penyiapan dan penyampaian
modalitas dan guidance yang dapat memfasilitasi aksi, memastikan bahwa tidak hanya
pencapaian target, tetapi juga mempertimbangkan keberagaman tahap-tahap perkembangan
dari Negara Pihak, terutama negara berkembang.
Dalam prosesnya, misi-misi tersebut telah dilaksanakan melalui dua jalur utama, yaitu: jalur
perundingan (negosiasi) melalui sesi-sesi perundingan seperti COP-22, CMP-12, CMA-1, SBI45, SBSTA-45, dan APA-1.2; mandated events serta jalur penjangkauan (outreach & campaign)
melalui Paviliun Indonesia, Side Events, Global Climate Action Agenda, dan juga pertemuanpertemuan di luar sesi perundingan lainnya.
Laporan Delegasi RI pada COP-22/CMP-12/CMA-1 UNFCCC berikut menyajikan hasil
pelaksanaan misi-misi Indonesia, baik yang melalui jalur negosiasi maupun jalur penjangkauan.
Laporan ini bertujuan sebagai tanggung jawab dari Delegasi RI untuk menyampaikan informasi
terkait perkembangan hasil perundingan, perjuangan kepentingan Indonesia, serta hasil
penjangkauan melalui serangkaian acara selama pelaksanaan COP-22/CMP-12/CMA-1 ke Tanah
Air, serta langkah tindak lanjut yang diperlukan.
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Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung baik langsung
maupun tidak langsung dalam pelaksanaan fasilitasi perundingan COP-22/CMP-12/CMA-1
UNFCCC selama di Marrakech maupun di Jakarta.

Jakarta, November 2016

Dr. Nur Masripatin
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
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I.

PENDAHULUAN

Konferensi PBB mengenai Perubahan Iklim atau tepatnya The twenty-second session of the
Conference of the Parties (COP-22), the twelfth session of the Conference of the Parties serving
as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP 12), and the first session of the
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement (CMA 1),
telah berlangsung di Marrakech, Maroko, 7 - 18 November 2016.
Penyelenggaraan COP-22/CMP-12/CMA-1, terbagi dalam beberapa kelompok persidangan,
yaitu:
a. Persidangan COP-22 untuk pengambilan keputusan yang menjadi dasar Negara Pihak
dalam melaksanakan konvensi, tanggal 7-18 November 2016;
b. Persidangan CMP-12 untuk Para Pihak yang meratifikasi Protokol Kyoto, tanggal 7-18
November 2016;
c. The forty-fifth session of the Subsidiary Body for Implementation (SBI-45), tanggal 7-14
November 2016;
d. The forty-fifth session of the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice
(SBSTA-45), tanggal 7-14 November 2016;
e. The resumed session of the Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement (APA1-2),
tanggal 7-14 November 2016; dan
f. Persidangan CMA-1 untuk Para Pihak yang telah meratifikasi Paris Agreement, tanggal
15-18 November 2016 bersamaan dengan High-level Segment.
Di samping itu terdapat serangkaian Preparatory Meetings Group of 77 and China yang
diselenggarakan pada tanggal 5 - 6 November 2016 serta pertemuan terkait lainnya. Resume
laporan DELRI dalam mengikuti Group of 77 and China Preparatory Meeting terdapat dalam
Lampiran-1.
COP-22 menjadi bagian penting dalam perjalanan membatasi kenaikan suhu global “di bawah
2°C” secara umum, dan merayakan Paris Agreement telah telah memasuki masa awal berlakunya
(entry into force) jauh lebih awal.
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Bersama Tim COP Presidency menjelang pertemuan dengan Presiden COP

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Sekretaris Executive UNFCCC

Delegasi Indonesia bersama Sekretaris Executive UNFCCC

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan diwawancara media setelah bertemu Presiden COP
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II.

DELEGASI REPUBLIK INDONESIA

Delegasi Republik Indonesia (DELRI) pada COP-22/CMP-12/CMA-1 diketuai oleh Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. DELRI juga diperkuat oleh kehadiran Menteri Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Bappenas, dan sejumlah 16 orang Pejabat Eselon I dari berbagai Kementerian/Lembaga yang
mengikuti berbagai agenda selama penyelenggaraan COP-22/CMP-12/CMA-1. Dari aspek
pelaksanaan dan penyiapan substansi, sebagai penanggung jawab dalam jalur perjuangan
adalah: (1). Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup
sebagai Ketua Tim Negosiasi, dan (2). Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Bidang Ekonomi Sumberdaya Alam, sebagai Ketua Tim Paviliun Indonesia.
Berdasarkan komposisi, DELRI terdiri atas perwakilan unsur-unsur sebagai berikut:
a. Kementerian/Lembaga, meliputi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Kementerian Luar Negeri termasuk KBRI Rabat, Kantor Utusan Khusus Presiden RI untuk
Pengendalian Perubahan Iklim (UKP-PPI), Kementerian Koordinator Perekonomian,
Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat
Kabinet, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian
Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset dan Teknologi, Badan Meteorologi,
Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Restorasi
Gambut (BRG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dewan Energi Nasional
(DEN), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
b. Lembaga Legistlatif DPR RI, yaitu Komisi IV, Komisi VII, dan Badan Kerja Sama Antar
Parlemen (BKSAP), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Kaukus Ekonomi Lingkungan;
c. Pemerintah Daerah, seperti Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi
Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi
Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Deli
Serdang;
d. Perguruan tinggi, yaitu CCROM-SEAP Institut Pertanian Bogor (IPB), Pusat Studi Perubahan
Iklim Universitas Indonesia (UI), Pusat Studi Perubahan Iklim Universitas Mulawarman, SDG
Centre Universitas Padjajaran, Sekolah Manajemen dan Bisnis ITB.
e. Civil Society Organization (CSO), seperti: International Conference of Islamic Scholars,
Yayasan Keanekaragaman Hayati, Conservation International - Indonesia, Mercy Corps
Indonesia Foundation, Institute Essential Service Reform (IESR), The Nature Conservancy,
Kemitraan (The Partnership for Governance Reform), RARE, Climate Policy Initiative
- Indonesia, IDH-Sustainable Trade Initiative, International Association of Student in
Agricultural and Related Science (IAAS), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)/
The Indigenous Peoples Alliance of the Archipelagos, Sustainable Forest Management
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Coordinator, WWF Indonesia - Papua Program, Indonesia Natural Dye Organization/
WARLAMI (Warna Alam Indonesia), Zoological Society of London, NGO Tane Ranu Dayak,
Global Muslim Climate Network, Lembaga Ekolabel Indonesia, Majelis Ulama Indonesia
(MUI), Pusat Transformasi Kebijakan Publik, WALHI, Komunitas Konservasi IndonesiaWARSI, Jaringan Masyarakat Gambut Jambi (JMG-J), Transformasi, Mining Advocacy
Network;
f. Sektor Swasta/Asosiasi/Media, seperti: PT. Rimba Makmur Utama, ARSARI, Asia Pulp
and Paper (APP) Sinar Mas, Belantara Foundation, ISDS, ITTO Bamboo, PT. Cendekia
Mulia Komunikasi, PT. Sarana Multi Infrastruktur, PT. Riau Andalan Pulp & Paper, PT. April
Management Indonesia (APRIL Group), PT. RGE Indonesia, Yayasan Perspektif Baru,
Indonesia Biofuels Producer Association (IBPA), PT. Energi Baru Santosa, PT. Finantara
Intiga, PDAM Tirtanadi Kota Medan, Sumut, Antara News Agency, Asosiasi Pulp dan
Kertas Indonesia (APKI), PT. Restorasi Ekosistem Indonesia, Kayu Lapis Indonesia Group,
PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, PT. Hutan Amanah Lestari, Asosiasi Pengusaha
Perhutanan Indonesia, Agro Indonesia, PT. Triputra Agro Persada, Badan Pengelola Dana
Perkebunan Kelapa Sawit, PT. MEDCO Power Indonesia, PT. Metra Duta Lestari, Bisnis
Indonesia Pusat Transformasi Kebijakan Publik, Jakarta Post, Harian Kompas, TVRI, Media
Indonesia;
g. Komunitas seniman/pemusik/penyanyi dan youth.
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III.

PERSIDANGAN

III.1. COP-22 UNFCCC dan CMP-12 KP, 7 - 18 November 2016
Sidang COP-22 dan CMP-12 UNFCCC dibuka pada tanggal 7 November 2016 dengan opening
address dari: (1) Menteri Lingkungan Hidup Perancis, H.E. Segolene Royal, selaku Presiden
COP-21, Paris 2015, yang selanjutnya menyerahkan kepemimpinan COP kepada Maroko; (2)
Menteri Luar Negeri Maroko, H.E. Salahedinne Mezouar, selaku Presiden COP-22; (3) Sekretaris
Eksekutif UNFCCC, H.E. Patricia Espinosa; (4) Ketua IPCC, Mr. Hoesung Lee; dan (5) Walikota
Marrakech, Mr. Mohammed Larbi Belcadi (summary penyampaian pandangan pada sesi
pembukaan terlampir - Lampiran 2).

Menteri Agraria dan Tata Ruang, Bapak Sofyan Djalil bersama Dirjen PPI-Kemen LHK,
Duta Besar RI untuk Maroko, dan Direktur Mitigasi PI mengikuti acara Pembukaan COP-22
Pembahasan pada COP-22 telah menyepakati keputusan hasil persidangan SBI-45, SBSTA-45,
APA 1-2, dan Open Ended Consultation by COP Presidency tentang Keputusan COP-22 terkait
dengan persiapan entry into force Paris Agreement dan keputusan CMA-1 tentang Paris
Agreement. Persidangan Marrakech telah menghasilkan 25 (dua puluh lima) keputusan dalam
COP-22, 8 (delapan) keputusan dalam CMP-12, dan 2 (dua) keputusan dalam CMA-1. Di antara
keputusan-keputusan tersebut, termasuk di dalamnya yaitu:
a. Pengesahan keanggotaan Indonesia dan China dalam Paris Committee on Capacity
Building (PCCB) mewakili kelompok Negara-Negara Asia Pasifik.
b. Pengesahan Fiji sebagai tuan rumah COP-23, dengan penyelenggaraan pertemuan di
Bonn, Jerman (Sekretariat UNFCCC), tanggal 6-17 November 2017.
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Dalam sesi pembukaan, H.E Patricia Espinosa selaku Sekretaris Eksekutif UNFCCC menyampaikan
beberapa hal penting yang perlu menjadi sorotan. Beberapa di antaranya adalah isu krusial yang
masih dihadapi dan menjadi pembahasan utama di sesi perundingan COP-22/CMP-12/CMA-1
sebagai COP implementasi, seperti: pendanaan yang masih belum memadai dan predictable,
upaya mengintegrasikan NDC ke dalam strategi pembangunan nasional dan rencana investasi
nasional, perhatian yang lebih besar pada adaptasi, perlunya memajukan capacity building
yang benar-benar didasarkan pada kebutuhan negara berkembang terkait, serta mempererat
keterlibatan pemangku kepentingan Non-Party Stakeholders/Non-State Actors.

III.2. Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris
Agreement (CMA 1)
Pada tanggal 9 November 2016, Presiden COP-22, telah mengedarkan proposal bertajuk
“Possible initial elements of outcomes for CMA 1 and COP-22 on matters relating to the work
programme contained in Decision 1 / CP.21.” Proposal pada intinya berusaha meletakkan dasar
bagi: (a) Aspek legal dan pengaturan kelembagaan bagi CMA-1 sebagaimana dimandatkan
Paris Agreement; (b) Time frame bagi finalisasi pengaturan kelembagaan tersebut.
Proposal tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Presiden COP dengan konsultasi informal bagi
persiapan CMA-1 pada tanggal 10 November 2016. Beberapa isu utama yang berkembang
pada pertemuan antara lain:
a. Struktur dan kandungan Decision. Mayoritas berpandangan agar Decision dapat bersifat
“short, concise and procedural.” Di sisi lain, terdapat sejumlah delegasi seperti Brazil
yang menginginkan draft Decision memuat elaborasi mengenai beberapa hal penting,
utamanya hal-hal baru yang dimandatkan Paris Agreement dan saat ini belum memiliki
payung implementasi. Afrika Selatan menyampaikan bahwa apabila draft decision
bersifat singkat dan prosedural, maka harus dilengkapi dengan kesimpulan sidang yang
merangkum aspek-aspek pembahasan substantif. Elemen draft yang diajukan Presiden
dinilai sejumlah pihak belum mencerminkan “a clear sense of urgency” dalam mendorong
implementasi Paris Agreement.
b. Mengenai timeframe, mayoritas delegasi mendukung resume session berlangsung dalam
2 tahap yaitu tahun 2017 dan 2018. Beberapa delegasi seperti Perancis dan AS tidak
mendukung resumed session pada tahun 2017.
c. Sejumlah besar delegasi mengingatkan agar pembahasan work program: (i) Bersifat
inklusif; (ii) Tidak membuka kembali delicate balance yang telah tercapai di Paris; dan (iii)
Dilakukan secara berimbang dan komprehensif.
d. Dorongan agar draft sedapat mungkin menghindari hal baru yang dapat memecah belah.
Dalam hal ini sejumlah negara menolak atau setidaknya meminta watering down atas
rujukan mengenai Resolusi ICAO dan Amandemen Kigali terhadap Protokol Montreal.
e. Beberapa negara berkembang meminta agar referensi mengenai roadmap pendanaan
USD 100 miliar dapat dimasukkan ke dalam draft decision.
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f. Seluruh pihak menyepakati suspensi CMA-1 segera setelah dibuka, namun aspek prosedur
untuk suspend the meeting masih harus diperjelas dan disepakati bersama.
Setelah pembukaan dan pertemuan persiapan, maka Pertemuan ke-1 Para Pihak pada Paris
Agreement (CMA-1) dimulai pada tanggal 15 November 2016 dan berlangsung dalam format
open-ended Informal Consultation COP-Presidency, untuk menyiapkan draft Keputusan COP22 dan CMA-1 tentang pelaksanaan Paris Agreement. Dengan format open-ended Informal
Consultation COP-Presidency, maka semua negara pihak (Parties) UNFCCC dapat mengikuti
dan menyuarakan posisi/kepentingan negaranya. Sejumlah besar delegasi menekankan agar
pembahasan work program bersifat transparan, inklusif, dan keterbukaan, serta tidak membuka
kembali delicate balance yang telah tercapai di Paris dan dilakukan secara berimbang dan
komprehensif. Dengan proses negosiasi yang cukup alot, akhirnya disepakati Keputusan COP22 tentang persiapan entry into force Paris Agreement dan keputusan CMA-1 tentang hal-hal
yang berkaitan dengan implementasi Paris Agreement yang pada dasarnya merupakan hasil
kompromi semua negara pihak, untuk memungkinkan Paris Agreement implementable.

III.3. Forty-fifth session of the Subsidiary Body for Implementation (SBI-45) dan
Forty-fifth session of the Subsidiary Body for Scientific and Technological
Advice (SBSTA-45), 7 - 14 November 2016
Pertemuan badan-badan subsider UNFCCC untuk implementasi (Subsidiary Body for
Implementation/SBI) dan untuk advis sains dan teknologi (Subsidiary Body for Scientific and
Technological Advice/SBSTA) yaitu SBI ke-45 dan SBSTA ke-45 telah diselenggarakan pada 7 14 November 2016.
Persidangan SBI-45 telah merekomendasikan draft keputusan yang kemudian diadopsi sebagai
Keputusan COP-22/CMP-12/CMA-1 dan conclusions, diantaranya kerangka kerja Consultative
Group of Expert (CGE), modalitas dan prosedur untuk pelaksanakan public registry, isu-isu
terkait mekanisme Protokol Kyoto (clean development mechanism dan mekanisme Executive
Board), National Adaptation Plans, laporan Adaptation Committee dan ExComm Warsaw
International Mechanism for Loss and Damage, modalitas pengembangan dan alih teknologi,
review peningkatan kapasitas dan dampak response measures, serta isu gender.
Di samping itu, Persidangan SBSTA-45 telah merekomendasikan draft keputusan yang kemudian
diadopsi sebagai Keputusan COP-22/CMP-12/CMA-1, dan conclusions diantaranya mengenai
Nairobi Work Programme on Impacts, Vulnerability and Adaptation to Climate Change, isu
terkait pertanian, isu terkait science dan review, isu terkait metodologi dibawah Konvensi dan
Protokol Kyoto, isu terkait Article 6 Paris Agreement, modalitas sumberdaya pendanaan melalui
intervensi publik terkait Article 9 Paris Agreement.
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III.4. The Resumed Session of the Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement
(APA 1-2), 7 - 14 November 2016
Pada tanggal 7 - 14 November 2016, sesi lanjutan dari Persidangan Ad-hoc Working Group
on Paris Agreement (APA1-2) diselenggarakan bersamaan dengan Pertemuan badan-badan
subsider UNFCCC di Bab Ighli, Marrakech, Maroko. Sesi lanjutan ini telah menghasilkan
conclusions dan informal notes yang mencakup kemajuan pembahasan terkait Nationally
Determined Contributions (NDCs), adaptasi, transparency framework for action and support,
global stocktake, compliance, dan isu-isu terkait implementasi Paris Agreement.

Penyampaian Statement Indonesia Pada Penutupan APA Plenary

III.5. High-level Segment (HLS), 15 - 17 November 2016
Pertemuan High-Level Segment (HLS) berlangsung pada tanggal 15 - 17 November 2016. HLS
diawali dengan penyampaian statement dari: (1) Raja Maroko, H.E. Mohammed VI, (2) Sekjen
PBB, H.E. Ban Ki-Moon, (3) Presiden SMU PBB, H.E. Peter Thomson, (4) Sekretaris Eksekutif
UNFCCC, H.E. Patricia Espinosa, (5) perwakilan lembaga filantrofi, Ms. Laurene Powell Jobs,
dan (6) perwakilan pemuda, Ms. Mariame Mouhoub (summary terlampir - Lampiran 3). HLS
selanjutnya diisi penyampaian statement dari para Pihak, termasuk oleh Menteri LHK selaku
Ketua DELRI (Lampiran 4).
Pembukaan pertemuan ini dihadiri oleh 64 (enam puluh empat) Kepala Negara/Kepala
Pemerintahan dan 116 (seratus enambelas) Menteri dan Delegasi yang mewakili 194 (seratus
sembilan puluh empat) Negara telah menyatakan “Marrakech Action Proclamation for Our Climate
and Sustainable Development,” yang pada dasarnya berisi penegasan komitmen politik pada
tingkat tertinggi untuk segera beranjak dari fase komitmen menuju realisasi aksi penanganan
perubahan iklim melalui implementasi Paris Agreement, mobilisasi means of implementation,
dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya ini. Ditegaskan pula keterkaitan
antara penanganan perubahan iklim dengan pencapaian Sustainable Development Goals dan
pengentasan kemiskinan (Lampiran 5).
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Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan UTSUS Presiden bidang PPI
pada Pembukaan High-level Segment COP-22
Dalam pertemuan ini, secara garis besar Indonesia melalui pernyataan Menteri LHK selaku Ketua
DELRI dalam Country Statement menyampaikan komitmen Indonesia untuk meningkatkan aksi
pra-2020 dan mengimplementasikan komitmen pasca 2020. Komitmen-komitmen ini didukung
dengan sejumlah kebijakan terkait perubahan iklim yang telah diambil Indonesia dan juga
komponen-komponen yang terdapat dalam NDC.

III.6. Posisi Indonesia dalam Sesi Perundingan
Selama persidangan, Indonesia telah menyampaikan posisi dan pokok-pokok pikiran penting
yang telah tertampung dalam keputusan persidangan, antara lain:
a. Persidangan
terkait
mitigasi
membahas
isu
Nationally
Determined
Contributions (NDC), Clean Development Mechanism (CDM), dan Joint
Implementation (JI). Persidangan NDC menghasilkan teks conclusion yang memberikan
mandat kepada APA untuk melanjutkan negosiasi pada sesi resumed APA1-3 mengenai
1) feature; 2) informasi yang mendukung prinsip clarity-transparency-understanding; dan
3) accounting dari NDC. Negosiasi terkait NDC registry menyepakati conclusion SBI45—
yang telah mengakomodir posisi Indonesia tentang opearsionalisasi yang sederhana
dan memberikan link pada aspek nasional serta menjaga konsistensi mandat Dec.1/
CP21 sebagaimana tertulis dalam Article 4 Paris Agreement akan dilanjutkan
pada sesi persidangan badan subsider selanjutnya. Adapun call for submission
untuk NDC registry yang didukung oleh beberapa negara maju tidak dituangkan
dalam conclusion karena dianggap terlalu awal. Adapun persidangan mengenai CDM
dan JI menghasilkan conclusion untuk melanjutkan negosiasi pada sesi selanjutnya. Sesi
negosiasi selanjutnya (APA1-3, SBSTA46 dan SBI46) akan diselenggarakan di Bonn pada
bulan Mei 2017.
b. Persidangan terkait adaptasi membahas Adaptation Committee, Article 4 of the
Convention, Adaptation Fund, Adaptation Communication, Nairobi Work Program,
dan Warsaw International Mechanism on Loss and Damage. Indonesia menyampaikan
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pentingnya pengembangan mekanisme dan prosedur Adaptation Communication
sebagai persiapan implementasi Paris Agreement (artikel 7, paragraf 10), dan pentingnya
membangun kesepahaman terkait isu Adaptasi dan Loss and Damage.
c. Persidangan terkait transparency framework membahas isu modalitas, prosedur dan
guideline (MPG). Indonesia telah menyampaikan: (i) usulan untuk komponen utama
pengembangan MPG meliputi “prinsip, scope dan approach,” (ii) keseimbangan
transparansi untuk aksi dan support, keterkaitan isu transparansi dengan isu lainnya
seperti finance, capacity building, technology transfer, serta (iii) flexibility dari MPG.
Untuk isu metodologi dibawah Kyoto Protokol Kyoto, khususnya agenda LULUCF terkait
revegetation, pembahasan akan dilanjutkan pada persidangan SBSTA-46.
d. Persidangan terkait global stocktake telah membahas identifikasi sumber-sumber input
dan pengembangan modalitas. Indonesia telah menyampaikan perlunya pembahasan
lebih lanjut terhadap struktur dan flow of assessment terkait input dan modalitas global
stocktake, dan telah tertampung dalam kesepakatan persidangan.
e. Pada persidangan terkait pengembangan dan alih teknologi, Indonesia menyampaikan
perlunya peningkatan efisiensi dan efektifitas dukungan Climate Technology Centre and
Network (CTCN), cakupan tujuan pemberian dukungan technology framework ke negaranegara berkembang, keterkaitan antara technology mechanism dan financial mechanism,
serta pedoman bagi identifikasi teknologi inovatif, dan mekanisme pendanaan. Hal
tersebut sudah tercantum di dalam dokumen draft decision;
f. Pada persidangan terkait peningkatan kapasitas, Indonesia menyampaikan masukan
tentang butir-butir dan prinsip peningkatan kapasitas di negara berkembang dalam
kerangka Third Comprehensive Review, serta perwakilan organisasi yang diundang dalam
Paris Committee on Capacity Building (PCCB). Persidangan telah mensahkan keanggotaan
Indonesia dalam PCCB mewakili kelompok Negara-Negara Asia Pasifik.
g. Persidangan terkait pendanaan membahas modalitas untuk akuntansi sumberdaya
pendanaan yang sangat terkait dengan transparency of support. Posisi dan submisi
Indonesia telah diakomodir dalam draft decision yaitu pada SBSTA - Agenda Item 13
tentang pengembangan modalities for the accounting of financial resources provided
and mobilized through public interventions, yaitu antara lain pentingnya mendefinisikan
pendanaan perubahan iklim secara jelas, dan isu pada SBI - Agenda Item 13 tentang TOR
for the Review of the Function of Standing Committee on Finance;
h. Persidangan terkait terkait Article 6 telah membahas panduan mengendai cooperative
approaches, rules, modalities and procedures, dan work programme dibawah kerangka
non-market approaches. Posisi Indonesia sebagaimana tercantum dalam submisi Indonesia
telah masuk dalam pembahasan COP-22, yaitu tentang pentingnya kejelasan mengenai
environmental integrity, substainable development, dan governance.
i. Persidangan terkait Facilitating Implementation and Compliance membahas elemen
purpose and nature of mechanism, scope and function, structure and composition serta
measures and output yang diharapkan dihasilkan Komite ini. Indonesia menyampaikan
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agar implementasi dan compliance suatu negara, perlu mempertimbangkan kapabilitas
dan situasi national negara tersebut. Elemen lain yang perlu dipertimbangkan adalah
triggers yang dapat memicu proses review implementation and compliance. Para pihak
juga mendiskusikan hubungan antara proses/mekanisme dengan mekanisme lainnya di
bawah Paris Agreement, seperti mekanisme transparansi dan global stocktake dan proses
pelaporan kepada CMA.
j. Pada persidangan terkait “entry into force of the Paris Agreement,” Indonesia menyampaikan
pentingnya segera memajukan implementasi dan agar proses pembahasan modalitas,
prosedur dan panduan dilakukan secara inklusif dan transparan, memperlakukan semua
aspek kesepakatan secara balanced dan koheren, dengan roadmap dan timeframe yang
jelas.
k. Persidangan terkait pertanian membahas peran pertanian terhadap adaptasi dan food
security, bantuan alih teknologi dan peningkatan kapasitas untuk negara berkembang
yang telah di sampaikan pada SBSTA 44. Indonesia menyampaikan posisi tentang
masih diperlukannya peningkatan kapasitas dan teknologi bidang pertanian di negara
berkembang serta menekankan bahwa pertanian berada dalam koridor adaptasi dan
co- benefit adaptasi. Persidangan telah menghasilkan draft conclusion yang menyepakati
untuk melanjutkan pembahasan pada persidangan SBSTA-46.
l. Pada persidangan terkait isu gender and climate change, Indonesia telah menyampaikan
posisi agar isu gender terus dimajukan dalam persidangan melalui implementasi Lima
Work Programme, terutama untuk mendorong kebijakan dan aksi lingkungan yang
responsif gender.
m. Untuk isu response measure, usulan Indonesia terkait kemiskinan dan pembangunan
berkelanjutan telah diakomodir dalam draft conclusion yang menyebutkan bahwa
“economic diversification and transpormation, and on just transition of the work force and
the creation of decent work and quality jobs.”

III.7. Konsolidasi Internal Delegasi Indonesia
Konsolidasi internal Delegasi Indonesia terbagi atas:
a. Pertemuan Koordinasi Para Negosiator dilakukan setiap hari pukul 18.00 - 19.00 yang
dipimpin oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Nur Masripatin selaku Ketua Tim Negosiator.
Pertemuan ini dimaksudkan untuk memantau perkembangan dan update setiap sesi
perundingan (COP-22, CMP-12, CMA-1, SBI-45, SBSTA-45, APA-1);
b. Rapat Koordinasi Pimpinan (para Eselon I bersama Utusan Khusus Presiden RI, dan
juga Menteri lainnya yang dipimpin oleh Menteri LHK). Pertemuan ini ditujukan untuk
pengambilan keputusan terhadap suatu isu krusial maupun posisi DELRI;
c. Rapat Koordinasi Menteri LHK dengan Penasihat Senior Menteri LHK yang membahas
mengenai perkembangan sesi perundingan dan juga jalannya negosiasi Indonesia serta
hal-hal terkait.
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Suasana Konsolidasi Internal Delegasi RI
Selain itu, guna menyampaikan informasi terkait perkembangan dan hasil perundingan serta
posisi Indonesia untuk setiap isu ke Tanah Air, Direktur Jenderal PPI melalui Sekretariat DELRI
Bidang Dokumentasi dan Media Release terus melakukan penyampaian berita dan informasi
terbaru dari hasil perundingan yang disampaikan melalui halaman resmi Ditjen. PPI dan melalui
Biro Hubugan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Suasana Konsolidasi Internal PSM dengan Ketua Negosiator DELRI
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IV.

MANDATED EVENTS (MANDAT COP/CMP)

Mandated Events adalah kegiatan-kegiatan yang merupakan pelaksanaan mandat dari
keputusan persidangan sebelumnya dan merupakan agenda resmi dari Sekretariat UNFCCC
dalam COP-22/CMP-12/CMA-1.
Laporan rinci dari Mandated Events yang dihadiri oleh Delegasi RI dapat dilihat dalam Lampiran
7. Berikut adalah ringkasan dari kegiatan-kegiatan tersebut.

IV.1. Second Workshop of the Facilitative Sharing of Views under the ICA Process
Workshop ini difasilitasi oleh ICA sebagai proses untuk Negara berkembang dibawah organisasi
SBI 45 sessions. Delegasi Indonesia yang menghadiri acara tersebut adalah Ibu Endang Pratiwi,
dari Ditjen. Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Pada tahap pertama, 7 negara berkembang dalam Non-Annex 1, yaitu Andorra, Costa Rica,
Colombia, Argentina, Lebanon, Mexico, Paraguay sudah diproses oleh ICA untuk teknik analisis
BUR 1 dan sudah dipublikasikan oleh UNFCCC. Semua Negara menyampaikan update reportnya
dari Dokumen National Communication, termasuk pelaksanaan REDD+ dan MRV.

IV.2. First WG Session of the Multilateral Assessment under the Second round of
International Assessment and Review Process
Proses Multilateral Assessment (MA) merupakan bagian dari International Assessment and
Review (IAR) untuk negara maju yakni Annex 1. Proses IAR dilaksanakan di bawah SBI dengan
tujuan meningkatkan upaya komparabilitas di antara negara maju dengan mempromosikan
perbandingan upaya negara-negara berkembang berkaitan dengan ekonomi terukur mereka-lebar pembatasan emisi dan pengurangan target. Pada pertemuan MA, delegasi Indonesia
diwakili oleh Ibu Endang Pratiwi, dari Ditjen. Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Proses MA terbagi menjadi 3 tahap, yaitu: (1). the prepararation for the MA before SBI
working group session-encompassing a three-month “questions and answers” period; (2). the
international assessment during the SBI working group session; (3). the completion of the Party
record after the SBI working group session.
Fase kedua dari IAR dimulai pada bulan Januari 2016, dengan submisi dari biennial reports
kedua dari Pihak Annex 1 dan juga review teknis dari laporan-laporan tersebut oleh tim expert
internasional. Sebanyak 43 Negara Pihak yang tergabung di dalam Annex 1 telah melaksanakan
MA pada Fase Pertama dari IAR.
Berikut merupakan timeline untuk sesi kelompok kerja MA Marrakech:
• 1-31 Agustus 2016 : Submisi pertanyaan dari Negara Pihak lainnya terhadap 24 Negara
Pihak MA menggunakan portal MA;
• 1 Sept - 28 Okt 2016 : Penyusunan jawaban dari Negara Pihak MA dan proses penyampaian
jawaban menggunakan portal MA;
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• 1 Nov 2016 : Pengunggahan kompilasi pertanyaan dan jawaban oleh Sekretariat kepada
Negara Pihak setelah penyusunan jawaban dari Negara Pihak MA;
• 12-14 Nov 2016: SBI 45, Marrakech progres dari 24 Negara Pihak MA terhadap pengurangan
target emisi;
• Feb 2017; Publikasi catatan Negara Pihak MA.

IV.3. Facilitative Sharing of Views (Workshop): Technical Briefings on NAMAs and
Support for NAMAs under the Registry
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Sekretariat UNFCCC sebagai wadah untuk pemaparan teknis
dari NAMAs dan juga dukungan terhadap NAMAS dibawah registry. Di dalam kegiatan tersebut,
terdapat dua narasumber utama yaitu Mr. Gopal Raj Joshi dari Sekretariat UNFCCC dan juga
Ms. Miriam L. Hinostroza sebagai Head of Programme UNEP DTU. Pada workshop tersebut,
delegasi Indonesia diwakili oleh Ibu Endang Pratiwi, dari Ditjen. Pengendalian Perubahan Iklim,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Pada kesempatan pertama, Mr. Gopal Raj Joshi menyampaikan bahwa fungsi dari NAMA
Registry adalah untuk mencatat NAMAs seeking International recognition dan NAMAs seeking
International support serta memfasilitasi Matching of NAMAs with support. Dalam pelaksanaan
fungsi tersebut, Sekretariat UNFCCC membantu semua aktivitas untuk mendukung sistem
registri; dari keterlibatan aktivitas-aktivitas untuk menciptakan the use dan day to day technical
support untuk pengguna registry. Mr. Gopal Joshi juga menyampaikan dua poin utama
mengenai dukungan dalam NAMAs, yaitu: Support sought for NAMAs berjumlah sebesar USD
6,816,002,790; dan Support required, available and provided, the total estimated cost of all
NAMAs entries sebesar USD 22,76 Miliar.
Sedangkan pada kesempatan lainnya, Ms. Miriam L. Hinostroza turut menyampaikan paparan
mengenai kegunaan dari NAMAs. Dalam paparannya, disampaikan bahwa NAMAs digunakan
untuk 2 tipe aksi mitigasi: country voluntary goals/pledges to Calcun Outcome on Mitigation
architecturefor developing countries, dan juga Specific mitigation action as NAMAs for
international support.

IV.4. Facilitative Dialogue on Enhancing Ambition and Support - Assessing the
progress in implementing paragraphs 3 and 4 of decision 1/CP.19 - Part 1
Facilitative Dialogue Part I ini diselenggarakan untuk level Chief Negotiator, dan merupakan
mandat dari Keputusan COP-19, khususnya Dec.1/CP.19. Kegiatan ini terbagi menjadi tiga sesi,
yang membicarakan tema-tema: (1). Sesi 1 Introduction to Pre-2020 Action and Ambition;
(2). Sesi 2: Quantified Economy Wide Targets by Developed Country Parties; dan (3). Sesi 3:
Nationally Appropriate Mitigation Actions by Developing Country Parties.
Pada kegiatan tersebut, Indonesia berkesempatan menjadi pembicara pada sesi ke-3, yang
diwakili oleh Dr. Nur Masripatin, Direktur Jenderal PPI dan National Focal Point UNFCCC
Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Dirjen. PPI menyampaikan pokok-pokok pandangan
utama sebagai berikut:
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Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Selaku Ketua Tim Negosiasi DELRI
Sebagai Salah Satu Panelis dalam Facilitative Dialogue on Enhancing Ambition and
Support/Assessing Progress in Implementing Paragraphs 3 and 4 of Dec.1/CP.19
• Berbagai aksi dan intervensi kebijakan terhadap kontribusi/komitmen pre-2020 baik
melalui REDD+, RAN-GRK, dan kegiatan lainnya.
• Komitmen Indonesia untuk terus mengalokasi pendanaan bagi penanganan perubahan
iklim.
• Sebagai tindak lanjut keputusan COP terkait NAMAs, Indonesia telah mengajukan
beberapa inisitif NAMA seperti: sustainable urban transport, smart city, NAMA in cement
industries, namun belum memperoleh dukungan pendanaan dari NAMA facility dan
lessons learned antara lain, adanya kesenjangan antara dukungan yang dibutuhkan dan
yang tersedia.
• Progres REDD+ dan Kebijakan Indonesia untuk terus mengembangkan skema REDD+,
beranjak dari pemahaman mengenai peluang yang dapat dicapai melalui REDD+.
• Untuk komitmen pasca 2020, seperti tertuang dalam NDC, komitmen ini akan berfokus
pada sektor lahan dan sektor energi. REDD+ akan menjadi bagian penting NDC Indonesia
dari sektor lahan. Sebagai bagian dari pelaksanaan tindak lanjut, Indonesia juga sudah
menciptakan integrated national registry system for NDC
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IV.5. Facilitative Dialogue on Enhancing Ambition and Support - Assessing the
Program in Implementing Paragraph 3 and 4 of Dec. 1/CP.9 - Part 2
Facilitative Dialogue Part II diselenggarakan untuk tingkat menteri. Kegiatan tersebut difasilitasi
oleh Presiden COP-22, dan Indonesia, Uni Eropa, Kanada, dan India menjadi panelis pada sesi
1 tentang High-level Policy Discussions on Ambition. Dalam kesempatan tersebut, Menteri
LHK sebagai panelis dari Indonesia menyampaikan bahwa untuk periode pra-2020, Indonesia
menyatakan komitmen sukarela penurunan emisi sebesar 26% (41% bila dengan dukungan
internasional). Penurunan emisi tersebut dicapai dengan RAN-GRK dengan didukung kebijakan
anggaran yang kondusif.

MenLHK menjadi salah satu panelis dalam Facilitative Dialogue
Untuk periode pasca 2020, Indonesia telah meningkatkan ambisi menjadi 29%, yang
mengandalkan sektor berbasis lahan. Hal ini telah diselenggarakan dengan telah menyiapkan
sistem registri, dan sistem mekanisme keuangan. Selain itu, hal lainnya yang turut menjadi
perhatian adalah sektor energi, antara lain dengan meningkatkan porsi energi baru dan
terbarukan pada 2025 dan 2030. Dalam kesempatan lainnya, disampaikan pula bahwa terdapat
berbagai mekanisma kerjasama untuk peningkatan ambisi reduksi emisi GRK, antara lain melalui
FCPF, FIP, Bio-carbon Fund, ICAO, dsb.
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IV.6. High-level Ministerial Dialogue on Climate Finance
Pada tanggal 16 November 2016, diselenggarakan High-level Ministerial Dialogue On Climate
Finance dengan topik “pendanaan untuk adaptasi.” Pada acara ini, DELRI diwakili oleh Staf Ahli
Menteri Keuangan bidang Industri dan Perdagangan, Internasional, Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, dan juga DELRI dari Kementerian Keuangan.
Sesuai dengan Paris Agreement, pendanaan harus seimbang antara mitigasi dan adaptasi.
Namun demikian, berdasarkan penilaian aliran pendanaan global yang dilaporkan oleh Standing
Committee on Finance, hanya sekitar 25 persen dari total pendanaan tahun 2013-2014 digunakan
untuk membiayai proyek-proyek adaptasi. Kecilnya porsi pendanaan adaptasi dibandingkan
dengan pendanaan mitigasi menjadi sorotan dalam dialog tingkat tinggi ini, khususnya bagi
negara-negara berkembang yang rentan dengan dampak perubahan iklim. Hal ini disuarakan
oleh Bangladesh, Burkina Faso, Fiji, Filipina, Kiribati, Maroko, Marshall Islands, dan Independent
Alliance of Latin America and the Caribbean (AILAC).
Pendanaan untuk adaptasi menghadapi tantangan karena adanya “gap” dari kebijakan,
pengetahuan, serta kelayakan pendanaan dan cakupan risiko. Melalui komitmen dalam
roadmap USD 100 miliar perlu dikembangkan instrumen-instrumen keuangan yang inovatif,
baik oleh publik maupun swasta, untuk mendukung Nationally Determined Contributions
melalui pembiayaan proyek-proyek sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, prioritas, dan
kebutuhan negara berkembang. Pengembangan kebijakan fiskal dan anggaran yang baik dapat
mendukung untuk “memerangi” perubahan iklim. Selain itu, 2016-2018 merupakan tahun yang
cukup penting guna membangun governance post 2020 terkait pendanaan perubahan iklim
dengan adanya kesepakatan di 2016 terkait pentingnya transparansi dan indikasi menuju USD
100 miliar.
Negara maju juga menyampaikan komitmen mereka untuk mendukung upaya melawan
perubahan iklim. UK, misalnya, menyampaikan dukungannya untuk mobilisasi USD 100 miliar
disertai dengan roadmap yang jelas untuk negara berkembang. EU dan Norwegia menyatakan
dukungan untuk pendanaan adaptasi melalui mekanisme keuangan (financial mechanism) dan
bank pembangunan multilateral serta pengembangan kerangka tata laksana dan peraturan
untuk keterlibatan swasta. Jerman secara resmi menyampaikan tambahan 50 juta Euro kepada
Adaptation Fund untuk mendanai proyek-proyek adaptasi.
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Penyampaian posisi Indonesia pada persidangan APA

Rapat koordinasi technology mechanism di Group 77+ China

Penyampaian statement Delegasi Indonesia tentang Transparency Framework

Delegasi Indonesia mendiskusikan draft decision menjelang penutupan COP
20
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V.

KEGIATAN DELRI DI SPECIAL EVENTS OLEH SEKRETARIAT UNFCCC DAN
HIGH-LEVEL CHAMPIONS (HLCs)

V.1. Global Climate Action: Ministerial Session - “Advancing Global Goals on Forests
and Climate Change”
Pada acara ini, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi panelis bersama Administrator
UNDP Helen Clark, dan Menteri-Menteri LH dari Norwegia, Brazil, DRC, Fiji, dan WWF. Moderator
dan para panelis menyampaikan pentingnya hutan dalam penanganan perubahan iklim, antara
lain merupakan satu-satunya sektor yang diberikan bab tersendiri di Paris Agreement. Namun
disampaikan pula tantangan bahwa deforestasi dan degradasi hutan masih marak.

Menteri LHK sebagai Panelis dalam Ministerial Session “Advancing Global Goals on Forests & Climate Change”
Menteri LHK menyampaikan bahwa sektor berbasis lahan termasuk hutan merupakan andalan
dalam reduksi emisi, setidaknya 17% dari 29% target. Selain itu disampaikan kesiapan menuju
implementasi Paris Agreement, antara lain dengan menyiapkan NDC, Sistem Registri Nasional,
lembaga keuangan (BLU). Selanjutnya disampaikan berbagai tantangan dan kebijakan-kebijakan
untuk mengatasinya, seperti: penggalakan perhutanan sosial, penanganan pembalakan liar,
termasuk dengan sertifikasi legalitas kayu, kaji ulang ijin usaha kehutanan, penggalangan
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kemitraan berbagai pihak, termasuk antara usaha kecil dengan korporasi, pengembangan
instrumen metode, peta, forum, data dsb. Pada akhir sambutan, disampaikan Indonesia
menyambut baik REDD+ beserta pembayaran berbasis hasil. Ringkasan hasil pertemuan
tersebut memberikan apresiasi kepada Indonesia atas implementasi kebijakan moratorium ijin
baru di lahan gambut.

V.2. Global Climate Action Agenda: Forest Action Day - Dialogue on Forests
Dialog ini merupakan kelanjutan dari segmen showcase dengan tema yang sama, diselenggarakan
dalam rangka memfasilitasi diskusi multi-stakeholder, baik dari state mapupun non-state actors.
Pada kesempatan ini, DELRI diwakili oleh Ibu Novia Widyaningtyas, Kepala Subdit. REDD+ dari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Diskusi difokuskan pada identifikasi tantangan-tantangan beserta solusi dan pendekatanpendekatan baru serta policy options yang dapat membantu mengatasi tantangan dengan
memanfaaatkan pembelajaran dari inisiatif-inisiatif yang dihasilkan dari climate action agenda.
Terdapat tiga topik yang dibahas dalam dialog ini, yaitu:
• Topik 1: Scaling up progress on forests;
• Topik 2: Adaptation and resilience of forests and societies;
• Topik 3: Integrating forests and other land uses;
• Topik 4: Broadening and scaling up finance.
Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan tindak lanjut Indonesia dari dialog tersebut
adalah sebagai berikut:
• Melanjutkan implementasi kebijakan terkait pengelolaan hutan yang telah berhasil dengan
baik, dan meninjau kembali peraturan-peraturan yang kurang berhasil implementasinya
atau sudah tidak relevan
• Meningkatkan peran hutan dalam kaitannya dengan perubahan iklim, termasuk dalam hal
adaptasi dan ketahanan iklim.
• Perlu dikoordinasikan lebih lanjut integrasi antara kehutanan dengan sub sektor terkait
lahan lainnya (pertanian dll.)
• Terkait dengan aspek pendanaan, perlu percepatan instrumen pendanaan untuk
perubahan iklim, khususnya yang terkait dengan peran hutan dan REDD+.

V.3. Global Climate Action Agenda Energy Day: Energy Showcase Event
Energy Showcase merupakan bagian dari Energy Days dilaksanakan di Low Emission
Development Strategy (Ruang Atlantic) pada hari Sabtu, 11 November 2016. Pada pembahasan
Energy Showcase, pemaparan difokuskan pada energy productivity dan energi terbarukan.
DELRI diwakili oleh Ibu Farida Zed, Direktur Konservasi Energi - Kementerian ESDM.
Pada paparan mengenai energy productivity, dibahas percepatan pembahasan HFC dan
penerapan konservasi energi. Penerapan pembatasan HFC yang merupakan jenis gas rumah
kaca terkuat dapat menurunkan emisi GRK sebesar 0,5 oC. Sedangkan penerapan konservasi
energi (transportasi, bangunan, industri) merupakan low hanging fruit dalam penurunan emisi
GRK tetapi memerlukan regulasi, target dan roadmap yang jelas dari pemerintah, didukung
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oleh state-of the-art teknologi. Sedangkan pada isu energi terbarukan, dibahas isu-isu terkait
pendanaan. Saat ini teknologi energi terbarukan sebagian besar telah mencapai tahap maturity,
tetapi yang diperlukan untuk menyajikan proyek-proyek energi terbarukan sebagai proyek yang
profitable dengan portfolio yang jelas.
Sebagai tindak lanjut, Indonesia perlu perlu segera menyusun kebijakan dan peraturan yang
jelas terkait konservasi energi di seluruh sektor, dengan mempertimbangkan teknologi yang
tersedia. Hal ini dapat menjadi bagian dari penyusunan Rencana Induk Konservasi Energi
Nasional.

V.4. Global Climate Action Agenda: Transport Showcase Event
Dalam acara ini, DELRI diwakili oleh Bapak Dr. Ign Dodhy Wibowo, Msc, Kepala Sub Bidang Tata
Kelola Lingkungan Hidup Transportasi Darat dan Perkeretaapian. Acara ini disampaikan bahwa
Aktivitas tansportasi merupakan aktivitas ekonomi. Sekretaris Jenderal Forum Transportasi
Internasional (ITF) menyatakan bahwa bisnis harus beradaptasi terhadap iklim, pergeseran tren
konsumen.
Sektor transportasi tidak dapat menunggu pemerintah dalam melakukan tindakan aksi mitigasi
hingga tahun 2020. Belanda memiliki target penggunan 1 juta kendaraan dengan emisi nol
pada tahun 2020. Selain itu menargetkan logistik kota dengan emisi nol pada tahun tahun
2050, dan melakukan pengadaan bus dengan emisi nol pada tahun 2025. Paris melakukan
pengurangan 30% ruang parkir kendaraan pribadi, selain itu memberikan insentif berupa parkir
gratis untuk mobil listrik dan rendah emisi. Beberapa Negara di Amerika Serikat (14 negara
bagian) bergabung dalam Kendaraan dengan Emisi Nol (ZEV), memiliki target 100% ZEVs tahun
2050.
Delegasi Indonesia menyampaikan bahwa hal yang perlu diperhatikan oleh Indonesia sebagai
tindak lanjut adalah program kendaraan emisi nol sejalan dengan dokumen RUEN untuk sektor
transportasi, sehingga hal ini merupakan contoh nyata yang dapat diterapkan di Indonesia
sebagai model penggunaan kendaraan listrik.

V.5. Global Climate Action Agenda: Ocean Action Day
Ocean Action Day merupakan acara yang diselenggarakan oleh Global Ocean Forum bekerja
sama dengan Pemerintah Maroko dan beberapa organisasi internasional (The Prince Albert
II of Monaco Foundation, FAO, the Ocean and Climate Platform, the IOC-UNESCO, dan the
World Bank). Pada kegiatan ini, DELRI diundang menjadi pembicara yang diwakili oleh Staf Ahli
Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Kebijakan Publik.
Beberapa hal yang didiskusikan pada acara ini adalah implementasi Paris Agreement (yang telah
dinyatakan berlaku/into force pada tanggal 4 November 2016) termasuk dukungan kebijakan
dan politis dalam kontek SDGs. Disepakati pula bahwa perlunya membangun mekanisme yang
menghubungkan isu laut, pesisir dan iklim dengan rencana aksi nasional.
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Sebagian Delegasi Indonesia
Dengan telah diluncurkannya, The Roadmap for Global Climate Action yang diinisiasi oleh
Perancis dan Maroko, yang mendorong adanya common approach antara Nationally Determined
Contributions (NDCs) dan SDGs dan kebutuhan untuk transparansi. Terkait hal tersebut, maka
dukungan keuangan dan peningkatan kapasitas bagi negara-negara SIDS dan Afrika sangat di
perlukan untuk kiranya mereka dapat memenuhi NDCs nya.
Sebagai tindak lanjut, Indonesia perlu mempersiapkan bahan atau mengirim utusan pada acara
yang akan diselenggarakan oleh European Commisioner for Environment, Maritime Affairs and
Fisheries, Karmenu Vella yaitu International Our Ocean Conference di Malta pada bulan 5-6
Oktober 2017. Laporan rinci dari Special Events yang dihadiri oleh Delegasi RI dapat dilihat
dalam Lampiran 7.
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VI.

KEGIATAN DELRI DI SIDE EVENTS OLEH SEKRETARIAT UNFCCC DAN
EVENTS LAINNYA

Side events dan pameran merupakan platform yang dikelola Sekretariat UNFCCC bagi parties
maupun observers. Melalui event ini berbagai pihak yang memiliki izin dalam UNFCCC, namun
memiliki kesempatan berbicara yang terbatas dalam negosiasi formal, untuk terlibat dengan
Negara Pihak dan juga peserta lain dalam berbagi pengetahuan, peningkatan kapasitas,
membangun jaringan serta mengeksplorasi pilihan bersama dalam tindakan pengendalian
perubahan iklim. Laporan rinci dari Side Events yang dihadiri oleh Delegasi RI dapat dilihat
dalam Lampiran 7.

VI.1. Side Event Indonesia
Dalam COP-22/CMP-12/CMA-1, Indonesia menyelenggarakan side event dengan
mengangkat isu ocean and seas, khususnya yang terkait dengan adaptasi dan resilience
perubahan iklim. Secara spesifik, Indonesia mengangkat tema “Building Resilience for
Climate Change Adaptation: Challenges and Progress for Archipelagic and Small Island
Countries.” Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 11 November 2016 bersama dengan
Global Ocean Forum and World Ocean Network dan dihadiri oleh lebih dari 150 peserta.
Acara ini merupakan forum untuk berbagi pengetahuan, pengalaman dan pembelajaran
dari para pengambil kebijakan dan praktisi untuk membangun dan memperkuat kapasitas
ketangguhan bagi negara kepulauan dan pulau-pulau kecil negara berkembang (Small Island
Developing States/SIDS) dalam menghadapi dampak perubahan iklim, terutama untuk sektor
kelautan dan perikanan.
Panelis dari Side Event Indonesia terdiri dari H.E. Mr. Abdullahi Majeed, Menteri Negara
Lingkungan Hidup dan Energi, Maladewa; H.E. Mr Ronald Jumeau, Duta Besar untuk Perubahan
Iklim dan SIDS, Republik Seychelles dan Dr. Biliana Cicin-Sain, Presiden Global Ocean Forum.
Kegiatan ini juga dilanjutkan dengan sesi yang berisikan pemaparan perkembangan terkini
untuk isu Kelautan dan perubahan iklim dari Dr. Emily Pidgeon, Conservation International,
Mr. Gerald Miles, Wakil Presiden/Global Development, RARE dan Mr. Manuel Cira, World
Ocean Network. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan
Maroko Endang Dwi Syarief Syamsuri.

Dua Panelis dari Indonesia bersama para panelis lainnya dalam acara side event Indonesia
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Melalui kegiatan tersebut, para panel dalam kegiatan menyimpulkan perlunya kemitraan
global untuk mempromosikan kerjasama yang lebih erat di antara negara-negara tentang
perubahan iklim yang meliputi peningkatan kapasitas, berbagi pengetahuan dan pengalaman
serta memperkuat kerjasama internasional. Hal ini sangat strategis untuk menjaga momentum
Paris Agreement yang telah menggarisbawahi pentingnya laut dan memastikannya dalam
agenda perubahan iklim UNFCCC dan agenda global lainnya.

VI.2. Side Event Lainnya
Selain Indonesia, terdapat Side Event lainnya yang diselenggarakan oleh parties maupun
observers lain dan dihadiri oleh Delegasi Republik Indonesia. Berikut merupakan paparan
secara singkat dari kegiatan side event yang dihadiri oleh Delegasi Republik Indonesia.
a. “REDD+ Implementation for Green Economy: Creating and Enabling Environment for
the Private Sector.”
Pada side event ini, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim diundang sebagai
Keynote Speaker dan menyampaikan Keynote Speech dengan materi berjudul: “Sub
National of REDD+ and the Role of Private Sector : Example of Indonesia.” Pokok-pokok
bahasan yang disampaikan dalam speech tersebut berbicara seputar bagaimana kondisi
REDD+ terjadi di Indonesia, dimana dengan telah tersedianya Paris Agreement, REDD+
di bawah Article 5, serta adanya pengakuan terhadap Non-State Actor, maka kini saatnya
untuk implementasi. Bagaimana meletakkan posisi REDD+ dalam NDC adalah merupakan
hak setiap negara. Proses menuju implementasi REDD+ harus terus dilanjutkan, tidak hanya
REDD+ untuk penurunan emisi, namun juga dalam konteks sosial-ekonomi, termasuk
untuk kesejahteraan masyarakat.
Isu-isu yang mengemuka dalam diskusi adalah : Peran private sector sebagai bagian dari
Non-State Actor di dalam pengembangan ekonomi hijau, peran swasta dalam implementasi
REDD+, serta pentingnya peran kebijakan, teknologi dan mekanisme pendanaan dalam
membantu private sector untuk dapat berperan dalam pengembangan ekonomi hijau.
b. Small and Medium-Sized Enterprises NDC-driven SME Climate Finance Pathways for
Developing Countries
Pada kegiatan tersebut, Kepala Sub Direktorat Iklim dan Cuaca dari Kementerian PPN/
Bappenas berkesempatan menyampaikan bahwa Pemerintah RI sangat berkomitmen
dalam pemenuhan angka penurunan emisi GRK dan telah memformulasikan beberapa
kebijakan terkait energy yang bertujuan untuk mendorong pemanfaatan energi terbarukan
dan konservasi energi. Selain itu Pemerintah RI juga membangun suatu mekanisme
pembiayaan seperti Indonesia Climate Change Trust Fund untuk mendukung projects
terkait perubahan iklim.
Sebagai tindak lanjut, Indonesia perlu untuk mendorong pemanfaatan energi alternatif
di Indonesia. Secara peraturan hal ini sudah tersedia, akan tetapi speed pemanfaatannya
masih sangat kecil dibandingkan potensi yang ada.
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c. Blue Carbon Partnership
Acara ini diselenggarakan oleh Pemerintah Australia sebagai coordinator dalam
International Partnership for Blue Carbon. Indonesia diwakili oleh Direktur Jenderal
Pengendalian Perubahan Iklim yang diundang sebagai salah satu panelis bersama wakilwakil dari Australia, Kenya, Conservation International (CI), The Nature Conservancy
(TNC), IUCN dan Wetland International. Pemerintah Australia menyampaikan bahwa ada
tiga tujuan utama pembentukan Blue Carbon Partnership yaitu penyadaran masayarakat
pentingnya peranan ekosistem laut dan pantai, sharing informasi antar negara dan
mengakselerasi kegiatan lapangan. Conservation International, IUCN dan TNC
memberikan gambaran ilmiah mengenai ekosistem laut dan pantai, sedangkan Wetland
International dan Perwakilan dari Kenya menyampaikan aksi dan program di lapangan.
Wetland International memaparkan mengenai program rehabilitasi mangrove di Demak,
Indonesia, sedangkan Kenya menyampaikan program skala kecil pendanaan bagi upaya
masayarakat pesisir dalam merehabilitasi mangrove.

Delegasi Indonesia menjadi salah satu pembicara dalam Side Event
Blue Carbon Partnership
Pada kesempatan tersebut, Indonesia menyampaikan peranan ekosistem pesisir dan laut
dalam First Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia telah teritegrasi dalam
mitigasi dari sektor lahan. Pada NDC mendatang peranan Blue Carbon setelah melalui
perhitungan kompherensif dan memperoleh angka kuantitatif akan dimasukkan secara
bertahap pada NDC mendatang.
d. How Global and National Data Sets Can Support National Forest Monitoring Systems
for REDD+
Acara ini merupakan hasil kerjasama antara European Space Agency (ESA) dan Copernicus
yang menyediakan data untuk observasi permukaan bumi yang open access dan
open source. Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu pelaksanaan sistem
monitoring hutan nasional, khususnya dalam implementasi REDD+.
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Dalam acara tersebut, dipaparkan beberapa tema di antaranya sebagai berikut:
• GFOI in support to countries oleh Evan Notman (USAID)
• Use of global data sets for national-level monitoring, reporting and implementation
oleh Martin Herold (GOFC GOLD)
• Cameroon’s effort in NFMS oleh Rene Siwe (REDD+ Technical Secretariat at the Ministry
of Environment Cameroon)
• National mapping in Gabon oleh Tanguy Gahouma (AGEOS - Gabon)

Delegasi Indonesia sebagai Panelis pada Side Event Implementasi REDD+ di Tingkat
Nasional dan Subnasional
Dalam acara ini, Indonesia berperan sebagai panelis yang diwakili oleh Ibu Novia
Widyaningtyas. Sebagai tindak lanjut bagi Indonesia dalam kegiatan ini, perlu dilakukan
eksperimen terkait penggunaan citra Sentinel untuk melengkapi sistem monitoring hutan
nasional Indonesia. Resource yang tersedia pada https://scihub.copernicus.eu/ perlu
ditelusuri lebih lanjut, termasuk menjalin komunikasi dengan GFOI yang telah banyak
mengembangkan metodologi terkait penggunaan Sintinel data untuk pemantauan hutan.
e. Taking the Clean Energy Transformation from Nationally Determined Contributions
(NDCs) to Action
DELRI dalam kesempatan ini diwakili oleh Perwakilan dari Kementerian Energi dan
Sumberdaya Mineral. Kegiatan ini mengangkat peran strategis sektor swasta dalam
mencapai tujuan nasional dan global low carbon future melalui penerapan Nationally
Determined Contributions (NDCs). USA menawarkan solusi praktis teknologi untuk
meningkatkan produktifitas energi, menyediakan sumber energi bersih, baik untuk
pembangkit tenaga listrik maupun sektor transportasi, meningkatkan efisiensi energi
serta memperbaiki kualitas hidup. Terdapat 162 NDC yang juga berarti ada 162 roadmap
energi bersih untuk mencapai tujuan tersebut.
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Sebagai tindak lanjut, Indonesia dapat memanfaatkan peluang tersebut (mengakses
teknologi energi bersih dan pendanaan) untuk meningkatkan upaya mitigasi sektor energi
dalam NDC sekaligus transfer teknologi.
f. Woman Leaders and the Global Transformation Summit
Pada acara ini, DELRI diwakili oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan
B3 (PSLB3), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Acara berlangsung pada 16
November 2016 bertempat di Palmaraie Palace Marrakech. Penyelenggara adalah Kerajaan
Maroko sejalan dengan tujuan adopsi dari UNSD dan Kesepakatan paris diikuti dengan
perspektif COP-22 yang bertema “Humanity on A Low Carbon Aconomi Trajectory,”
dengan membagi tiga kelompok diskusi ; Adaptasi, Inovasi, Energi.
Secara umum acara ini bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan dalam mengatasi
perubahan iklim. Karena sebetulnya peran perempuan berpotensi mempercepat
penanganan masalah terkait perubahan iklim dan penurunan emisi karbon sesuai yang
ditargetkan. Dalam kehidupan sehari hari perempuan memiliki kemampuan mengambil
keputusan sampai 85%. Ini terkait dengan implementasi sustainable consumption. Bila
pengetahuan perempuan tentang perubahan iklim ditingkat-kan, maka low carbon life
dapat tercapai dengan cepat.
g. Mission Innovation (MI)
Rangkaian kegiatan MI dibagi menjadi tiga kelompok sebagai berikut:
• Closed Door MI Breakfast Meeting
DELRI diwakili oleh Bapak F. Sutijasototo, Kepala Balitbang ESDM menyampaikan
gambaran target kebijakan energi nasional dan pentingnya MI untuk mendukung
pencapaian target tersebut. Ada 4 innovation challenge yang dipilih Indonesia, meliputi:
smart grid, off grid access, CCS (carbon capture and storage) dan sustainable biofuel.

Delegasi RI pada Global Clean Energy Investment Roundtable
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• MI Announcement Event
Dalam forum ini disampaikan bahwa Negara-negara anggota MI menunjukkan
keyakinan bahwa pengembangan ekonomi kedepan adalah ekonomi energi rendah
karbon (low-carbon energy economy) termasuk Indonesia.
• Global Clean Energy Investment Roundtable
Dalam dikusi meja bundar tersebut, Bapak F. Sutijasototo disampaikan bahwa secara
umum perkembangan bisnis clean energy agak lambat (growth slowly) seirama dengan
pertumbahan ekonomi global. Investor sebagian juga masih ragu dengan clean energy
project. Pendanaan yang tersedia masih kurang untuk mendukung riset dan investasi
clean energy. Namun floor sepakat bahwa clean energy project perlu didukung penuh
(full support).
Terkait dengan kegiatan ini, di masa mendatang Indonesia perlu untuk menyusun rencana
jangka panjang penelitian berhubungan dengan innovation challange. Indonesia juga
memiliki peluang untuk mengakses teknologi energi bersih dan pendanaannya, serta
investasi untuk implementasi teknologi bersih melalui MI. Dalam pertemuan tersebut,
Indonesia secara informal diusulkan untuk menjadi perwakilan Asia pada Secretariat
MI.
h. Partner Country Workshop : Government of Norway - GCF Secretariat
Topik-topik yang didiskusikan dalam Workshop : (a) Pendanaan Iklim, termasuk peluang
pendanaan melalui GCF, serta Support dan Kebutuhan Capacity Building yang diperlukan
agar dapat memanfaatkan peluang dari GCF; (b) Koordinasi pemerintah untuk implementasi
yang efektif; dan (c) pengembangan public-private partnership.
Isu-isu yang mengemuka selama diskusi :
• Peluang GCF bagi REDD+, dan juga telah tersedia guidance internasional yang lengkap
untuk implementasi REDD+ secara penuh (result-based payment), namun masih sulit
untuk mengakes dana GCF.
• Perlu akselerasi, baik dari sisi GCF maupun dari sisi negara yang akan mengakses.
Di satu sisi standard GCF dianggap terlalu tinggi, di sisi lain kapasitas negara dalam
dalam menyusun design program dan proposal masih belum memadai.
• Brazil dengan Amazon Fund telah berbagi pembelajaran terkait koordinasi antar K/L
dalam mewujudkan pembayaran berbasis kinerja untuk REDD+.
• Pelibatan private sector dalam penurunan emisi di sektor kehutanan (termasuk REDD+)
dimungkinkan, namun khusus untuk aspek pendanaan perlu kehatian-hatian dalam
mengkombinasikan support dengan agenda politik dan juga strategi REDD+.
Dalam kesempatan ini, Ibu Novia Widyaningtyas. Kepala Subdit. REDD+, Direktorat
Mitigasi, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim yang mewakili Indonesia menyampaikan
bahwa REDD+ Indonesia telah menghasilkan beberapa progress dalam hal penyiapan
implementasi REDD+, termasuk 11 provinsi dalam kerangka kerjasama RI-Norway. Namun
demikian masih diperlukan support pendanaan bagi tahapan readiness preparation di
beberapa sub nasional (provinsi) yang masih belum pernah/belum cukup mendapatkan
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support. Selain itu, juga diperlukan insentif bagi “results” terkait REDD+, yang tidak
melulu berupa karbon (emission reduction).
i. Innovation Off-Grid Tech and Finance
Pada acara ini, Indonesia diwakili oleh Perwakilan dari Kementerian ESDM. Seminar
Innovation Off-Grid Tech and Finance fokus pada isu pengembangan energi terbarukan
di Afrika khususnya teknologi dan implementasi Solar PV. Disampaikan bahwa untuk
mencapai tujuan ambisius peningkatkan akses energi dibutuhkan pendanaan public dan
private yang signifikan. Didiskusikan juga upaya-upaya untuk mendapatkan pembiayaan
melalui peningkatan micro-grid risk profile melalui penggabungan project dan asset,
struktur finance pay-as-you-go melalui special purpose vehicle, serta isu kredit bank yang
dihadapi sektor.
Sebagai tindak lanjut, Indonesia dapat mempertimbangkan menerapkan model sejenis
untuk mengembangkan pola pembiayaan EBT yang menarik bagi investor khususnya
untuk daerah yang belum terjangkau listrik PLN sekaligus meningkatkan rasio elektrifikasi
nasional.
j. Because The Ocean
Acara ini merupakan sesi ke-2 peluncuran Because The Ocean Declaration. The First
Because the Ocean Declaration sebelumnya telah dilaksanakan di sela-sela COP-21 dan
telah disetujui oleh 23 negara. Indonesia yang diwakili oleh Staf Ahli Menteri Kelautan dan
Perikanan turut menandatangani deklarasi dimaksud bersama 6 negara lainnya. Indonesia
adalah satu-satunya negara Asia yang turut bergabung dalam penandatanganan deklarasi
tersebut.
Pandangan Indonesia meliputi apresiasi telah diajak bergabung dalam koalisasi Because
The Ocean dan Indonesia berada pada posisi yang mempunyai pikiran sama (like-minded
countries) dan menyetujui isu ocean perlu mendapat perhatian dalam perundingan
perubahan iklim.
k. Dialogue - What Do Cities, States and Regions Need to Deliver on 1.5oC
Pada acara ini, DELRI diwakili oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan
B3 (PSLB3), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada acara tersebut, (1).
Pembicara 1: Menteri LH Swedia, Mrs. Karolina Skog menyampaikan komitmennya untuk
mencapai target kesepakatan Paris dan sepakat relasi yang baik antara pemerintah kota,
nasional maupun regional sangat penting; (2). Pembicara 2: walikota Quebec, Phippe
Coullard menyampaikan bahwa sector transportasi penyumbang terbesar dari emisi
GRK sehingga menjadi prioritas; (3). Pembicara 3: Mr. Mark Watts, Director C40 cities
climate leadership group dan; (4). pembicara 4 Dr. Micheiel Schaeffer, Climate Analytics
mengusulkan upaya-upaya aksi mitigasi dan adaptasi yang sepakat menyampaikan bahwa
transportasi dan green building perlu diterapkan untuk memastikan adanya intervensi
perubahan iklim.
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l. IWA, OECD, ISWA : Financing Climate-Resilient and Low Carbon Urban Water and
Waste Management in Emerging Cities
Pada acara ini, DELRI diwakili oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3
(PSLB3), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terdapat tiga pembicara utama,
yaitu: (1). Pembicara ke 1 : Tadashi Matsumoto, Ph,D, OECD, menyampaikan hal mendesak
yang diperlukan adalah kebijakan dalam perencanaan yang menjadi pemicu kebijakan
sektoral; (2). Pembicara ke 2 : Gary Crawford, ISWA menyampaikan “Waste and Resource
management: A key sector to help achieve climate targets Gary Crawford, ISWA”; (3).
Pembicara 3: Jorge Wolpert Kuri, Director urban development, land and housing, Sedatu,
Mesico menyampaikan Projek pengembangan Develop Urban Water Cycle, yang merubah
mental pengguna air dimana projek mengembangkan sarana prasarana penyediaan air
minum, mengelola air limbah.
Sebagai tindak lanjut di dalam negeri, Indonesia perlu lebih aktif lagi dalam melakukan
project terkait “Climate Action,” terlebih sudah ada perwakilan INSWA di Indonesia.
Project di Mexico tentang integrasi pengelolaan air bersih dan sanitasi yang dinilai berhasil
bisa direplikasikan di Indonesia. Perlu adanya networking dengan IWA dan pihak OECD.
Indonesia sebenarnya bisa memperkenalkan program Adipura dalam event internasional
ini, karena program ini mendukung upaya penurungan GRK. Seperti yang dibahas pada
forum ini, Program Adipura mendorong sinergi kota, provinsi dan nasional.
m. Side Event Civil Society Farewell to UN Secretary - General
Pada acara ini, DELRI diwakili oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan
B3 (PSLB3), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Acara ini berlangsung pada
17 November 2016, dilakukan pertemuan Sekjen PBB Ban Ki Moon dengan para NGO.
Sekretaris Jendral PBB ini mengapresiasi kegiatan para NGO yang menurutnya berperan
penting dalam kesuksesan Paris Agreement.
Sebagai tindak lanjut di dalam negeri, NGO di Indonesia perlu berkolaborasi memperluas
jaringannya dengan NGO lain di berbagai dunia. Pengembangan jaringan ini untuk berbagi
informasi, aktif dalam peningkatan kapasitas serta mencari akses terhadap sumber dana
perubahan iklim.
n. Powering Archipelago
Dalam acara ini, DELRI diwakili oleh Bapak Dadan Kusdiana, Sekretaris Ditjen EBTKE
menjadi pembicara. Dalam pemaparannya, Bapak Dadan mengatakan Indonesia memiliki
rasio elektrifikasi yang kurang di daerah Indonesia timur oleh karena itu perlu dilakukan
pembangunan RE off-grid dikawasan Indonesia bagian timur. Beberapa RE yang feasible
dapat dibangun didaerah terpencil adalah: Solar-PV hybrid, teknologi solar pv digabung
dengan mikrohidro atau bayu (angin); dan biomass dan bioenergy.
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o. Translating Transparency Framework of Paris Agreement to National Context and
Launching of Indonesia’s National Registry System on Climate Change
Indonesia melalui Kementerian LHK pada Paviliun Indonesia di Marrakech,
menyelenggarakan acara dengan judul “Translating Transparency Framework of Paris
Agreement to National Context.” Pada acara tersebut, Indonesia mengundang pembicara
dari negara lain, baik negara berkembang maupun negara maju, termasuk Christina
Urrutia Villanueva mewakili Peru, Brian Mantlana mewakili Afrika Selatan, Ana Maria
Danila mewakili Uni Eropa, dan Belinda A Margono mewakili Indonesia. Pada kesempatan
tersebut Indonesia menyampaikan bentuk implementasi dalam pelaksanaan transparency
framework diantaranya melalui pembangunan sistem MRV Nasional, yang dilengkapi
dengan Sistem Registrasi Nasional (SRN). SRN pada dasarnya baru saja diluncurkan di
Jakarta pada 1 November 2016. Sementara sebagai sesama negara berkembang, Peru dan
Africa Selatan menyampaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam melaksanakan
transparency framework, terutama tentang niat atau keinginan suatu negara dalam
mewujudkannya. Sedangkan Uni Eropa menyampaikan pengalaman mereka selama ini
dalam membangun mekanisme MRV, khususnya model pelaporan. Diakui bahwa setiap
negara dalam menterjemahkan transparency framework, akan menggunakan pendekatan
serta melakukan penekanan yang beragam, bergantung pada kondisi negara terkait.

Belinda A Margono dari Indonesia, Ana Maria Danila dari EU, Christina Urrutia Villanueva
mewakili Peru, Brian Mantlana mewakili Afrika Selatan dalam pembahasan mengenai
Transparancy Framework dan SRN, di Paviliun Indonesia

Pada Akhir Acara yang dipandu oleh Penasehat Senior Menteri Bapak Wahyudi Wardoyo,
Ibu Nur Masripatin, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim meluncurkan kembali SRN,
namun kali ini pada tingkat internasional. Dirjen PPI menyampaikan bahwa pembangunan
SRN di Indonesia adalah bagian dari “self-determination” dan “differentiation” yang
diterjemahkan ke dalam national context dan dicerminkan dalam National Determined
Contribution (NDC).
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Dirjen PPI dan Penasehat Senior Menteri LHK meluncurkan SRN di COP-22
p. European Union ENERGY DAY : Energy for Cities
Dalam acara ini, DELRI diwakili oleh Bapak Dr. Ign Dodhy Wibowo, Msc, Kepala Sub
Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup Transportasi Darat dan Perkeretaapian. Pada side
event ini disebutkan bahwa kota merupakan penggerak pertumbuhan. Kota menyediakan
pelayanan kepada pengguna energi. Transisi penggunaan energi bersih dilakukan melalui
penerapan energi efisiensi dan energi terbarukan yang meningkat.
Di Eropa dan Afrika para walikota telah melakukan kerjasama yang bertujuan untuk
menerapkan kendaraan listrik, meningkatkan efisiensi gedung dan mengurangi emisi
yang berasal dari produksi energi. Di Perancis saat ini energi listrik bersumber dari PLTN,
dan secara bertahap akan beralih kepada energi terbarukan.
Sebagai tindak lanjutnya, Pemerintah Indonesia dapat belajar dari pemerintah Perancis
dalam hal penggunaan energi yang aman dan ramah lingkungan, dimana Perancis setahapdemi setahap akan menghapuskan energi nuklir dan beralih kepada energi terbarukan.
q. GFEI - Transforming Ambition into Local Action: NDC Implementation Towards
Sustainable, Low Carbon Mobilities
DELRI diwakili oleh Bapak Dr. Ign Dodhy Wibowo, Msc, Kepala Sub Bidang Tata Kelola
Lingkungan Hidup Transportasi Darat dan Perkeretaapian. Dalam acara ini, disampaikan
bahwa beberapa manfaat tambahan dari penerapan fuel economy diantaranya mencakup
kualitas udara yang lebih baik, penggunaan energi yang lebih hemat, dan ketahanan energi
yang meningkat. Saat ini GFEI (Global Fuel Economy Initiative) sedang berfokus pada riset
pemanfaatan kendaraan listrik dan kendaraan berat. Terkait dengan hal tersebut, hal yang
dapat menjadi perhatian Indonesia adalah kita dapat menerapkan fuel economy standar
untuk konservasi energi.
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r. UNEP DTU-EU: Catalyzing Private Capital for Climate Change Adaptation and
Mitigation (ADMIRE)
Kegiatan ini diselenggarakan oleh UNEP DTU Partnership/Gov. Denmark bertempat di
Paviliun Uni Eropa. Pada kegiatan tersebut, Bapak Haris Munandar dari Kementerian
Perindustrian berperan menjadi pembicara. Paparan yang disampaikan Bapak Haris
Munandar pada kegiatan tersebut mengambil tema Waste to Cement Industry NAMA
Project. Beberapa poin penting yang menjadi fokus dalam paparan tersebut adalah
sebagai berikut:
• Tercapainya mitigasi dalam upaya penurunan emisi CO2 dengan melakukan pengurangan
konsumsi batubara sebagai sumber bahan bakar dan meningkatkan penggunaan bahan
alternatif (pengelolaan limbah domestik padat, seperti : AF, RDF).
• Target penurunan emisi CO2 mencapai 3 % pada 2011-2015 akan diukur berdasarkan
tingkat emisi yang dihasilkan pada tahun 2009 (baseline).
Untuk ke depannya hal ini perlu dilakukan review tentang keberadaan NAMAs di Indonesia.
s. Asia Pacific Coordinating Group (APAC) - Pencalonan Keanggotaan pada Badan
Subsider UNFCCC
APAC di bawah Keketuaan Saudi Arabia telah mengadakan serangkaian pertemuan pada
tanggal 8 dan 9 November 2016 untuk membahas pencalonan keanggotaan pada Badan
Subsidier UNFCCC dan juga Presidensi COP-23.
Dalam kegiatan tersebut, Indonesia mengajukan pencalonan Dr. Mahawan Karuniasa,
pakar environmental science UI, untuk menjadi anggota PCCB (Paris Committee on
Capacity Building). Terdapat 4 negara Asia Pasifik yang mengajukan pencalonan pada
PCCB, yaitu Iran, Cina, Jepang dan Indonesia. Setelah melalui serangkaian proses, Iran dan
Jepang menarik mundur pencalonannya, sehingga APAC secara consensus mensahkan
pencalonan Indonesia dan China selaku wakil resmi kelompok negara Asia Pasifik bagi
keanggotan PCCB.
Pada agenda ke-2, yaitu mengenai Presidensi COP 23, setelah melalui serangkaian proses
konsultasi, APAC mensahkan Fiji sebagai kandidat tunggal Presiden COP 23 dengan lokasi
penyelenggaraan pertemuan di Bonn, Jerman (Sekretariat UNFCCC).
t. Clean Energy Ministerial
Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 14 November 2016 di Conference Stage (Atlantic
Room). Clean Energy Ministerial (CEM) sendiri adalah forum negara-negara besar,
beranggotakan 23 negara dan Komisi Eropa yang bekerjasama untuk mempercepat transisi
global menuju energi bersih, membantu menurunkan emisi, meningkatkan keamanan
pasokan energi jangka panjang, menyediakan akses energi, dan mempertahankan
pertumbuhan ekonomi serta menunjukkan tindakan nyata sebagai tindak lanjut Paris
Agreement. Anggota CEM menyumbang sekitar 75% dari emisi gas rumah kaca dan 90%
investasi energi bersih di dunia.
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Pertemuan Bilateral dengan Menteri Lingkungan Hidup Kanada

Pertemuan Bilateral dengan Delegasi Jerman

Sesi Presentasi tentang FLEGT - SVLK di Paviliun Indonesia
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Dalam kegiatan ini, DELRI diwakili oleh Bapak Rida Mulyana, Dirjen Energi Baru Terbarukan
dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM menyampaikan bahwa Indonesia sudah tergabung
kedalam beberapa program CEM, yaitu Global Lighting Challenge, melalui program PJU LED
yang dilaksanakan oleh Ditjen EBTKE, KESDM, dan Energy Management, melalui program
capacity building untuk manajer energi dan auditor energi.

VI.3. Launching Biofuture Platform
Peluncuran Biofuture Platform dilaksanakan pada tanggal 16 November 2016 di Conference
Stage (Atlantic Room). Biofuture platform berorientasi pada aksi, dialog kebijakan dan
kerjasama antara negara-negara terkemuka, organisasi, akademisi dan sektor swasta sadar
akan kebutuhan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan penyebaran bahan
alternatif rendah karbon rendah untuk solusi bahan berbasis fosil di sector transportasi, bahan
kimia, plastik dan sektor lainnya. Tujuan dari kegiatan biofuture platform adalah:
• Mempromosikan kerjasama internasional dan dialog antara pembuat kebijakan,
industri, akademisi, dan pemangku kepentingan;
• Memfasilitasi lingkungan yang memungkinkan untuk menggunakan bahan bakar
rendah karbon dan investasi terkait bioeconomy;
• Meningkatkan kesadaran dan analisis pangsa tentang status, potensi, dan keuntungan
dari bahan bakar rendah karbon dan perkembangan bioeconomy lainnya;
• Mempromosikan penelitian dan pengembangan serta analisis usaha, praktik kebijakan,
dan informasi tentang penelitian dan pengembangan.

Para Peserta Perwakilan Negara dalam Peluncuran Biofuture Platform
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Dalam kesempatan ini, Bapak Rida Mulyana, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi
Energi, Kementerian ESDM mewakili DELRI menyampaikan bahwa Indonesia tergabung
kedalam biofuture platform bersama Brazil, Argentina, Canada, China, Denmark, Mesir,
Finland, Perancis, India, Italia, Morocco, Mozambique, Belanda, Paraguay, Filipina, Swedia,
USA, UK, dan Uruguay. Sebagai tindak lanjutnya, Indonesia perlu melakukan R&D terkait
dengan biofuel generasi kedua. Adapun terkait R&D, dapat bekerjasama dengan Negaranegara yang telah melakukan R&D tersebut dan tergabung didalam biofuture platform.

VI.4. Woman and Constituents
Pada acara ini, DELRI diwakili oleh Ibu Dirjen. PSLB3, Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan. Acara ini diselenggarakan oleh UN Women bersama Asian Indigenous
Women’s, kelompok perempuan masyarakat adat, berlangsung pada 16 November 2016.
Para pembicara menyampaikan pengalaman dan informasi mengenai kendala, hambatan
dan kesempatan yang bisa didapatkan oleh perempuan masyarakat adat. Hal yang menjadi
prioritas perhatian adalah akses perempuan terhadap kesempatan mendapatkan edukasi,
padahal perempuan masyarakat memiliki pengetahuan tradisional yang sangat bermanfaat
bagi hutan dan lingkungan.
Laporan rinci dari Kegiatan DELRI di Events Lainnya yang dihadiri oleh Delegasi RI dapat dilihat
dalam Lampiran 7.
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VII.

PAVILIUN INDONESIA

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, dalam rangka mencapai misi Delegasi Indonesia
pada COP-22, Pemerintah Indonesia selain mengupayakan melalui jalur negosiasi juga
menyelenggarakan Paviliun Indonesia. Paviliun Indonesia merupakan salah satu bentuk soft
diplomacy yang menyajikan berbagai informasi dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan
iklim di Indonesia, sebagai suatu upaya yang paralel dalam mendukung negosiasi para negosiator
Indonesia di sesi perundingan.
Tema yang dipilih adalah “Empowering Innovation and Enhancing Climate Change Actions
for Sustainable Development” guna menggambarkan kerjasama berbagai elemen masyarakat
di Indonesia dalam mengurangi emisi GRK dan meningkatkan ketahanan terhadap dampak
perubahan iklim. Untuk sub-tema mengangkat komponen-komponen penting dalam isu
Perubahan Iklim, seperti: Mitigation, Adaption, Loss and Damage, Finance, Technology
Development & Transfer, Capacity Building Framework Transparency on Addressing Climate
Change.
Konsep Paviliun Indonesia di COP-22 adalah mengangkat filosofi dan semangat “gotong royong”
Indonesia sebagai warga dunia dalam mencegah kenaikan suhu bumi 2 derajat Celsius. Desain
interior Paviliun Indonesia dengan menampilkan ornamen seperti keanekaragaman hayati, adat
istiadat, fauna dan keindahan alam di Indonesia.
Paviliun Indonesia pada COP-22 di Marrakech, telah dibuka oleh Menteri Agraria dan Tata
Ruang RI/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Sofyan Djalil, pada tanggal 7 November
2016 dan ditutup oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas,
Bapak Bambang Permadi Brodjonegoro pada 18 November 2016. Paviliun Indonesia yang
berlangsung selama dua minggu tersebut telah menampilkan berbagai kegiatan berupa: (a)
High-level session/event; (b) Seminar; (c) Inisiatif lokal, NGO, dan youth; (d) Penampilan dan
promosi kebudayaan Indoensia, performance berupa tarian dan pertunjukkan music (nyanyian).
Para pengisi kegiatan adalah pembuat kebijakan, DPR, pelaku bisnis, LSM, perguruan tinggi,
praktisi, tokoh masyarakat, pemuda, dan seniman.
Beberapa kegiatan yang ditampilkan di Paviliun Indonesia:
a. High-level Session on Finance:
b. High-level event on Implementation of Paris Agreement: Policy, Instruments and Partnership
c. Financing Strategy for Indonesia NDC
d. Policy into Action: Indonesia’ Real Actions for Climate Change
e. Archipelago Doctrine: Building Climate Change Resilience
f. Putting People at the Center of Development - Climate Friendly Based Livelihoods
g. Enhanced Governance and Instruments in Combating Land and Forest Fire: 2016’s
Experiences
h. Local Innovative Forest Fire Prevention and Land Supression
i. Multistakeholders Participatory Approach: Evident from Forest Based Landscape
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j. National Determined Contribution (NDC) Development and Role of Global NDC
Partnership
k. Promoting Social Forestry in Indonesia
l. Advantages and Challenges of Market Based Mechanism Implementation in Indonesia
m. Least-Cost, Low-Carbon Energy Systems for Emerging Economies
n. Social Forestry Sustains Local Actions to Advance the ParisAgreement
o. A Pathway toward Low Greenhouse Gas Emission
p. The Moral Dimension of Climate Change and Sustainability
q. Ecosystem Restoration and Emission Reduction in Indonesia
r. Innovative Approach for Sustainable Conservation
s. Peatland Ecosystem Restoration: Preserving Carbon Dome
t. Lessons Learned for Climate Smart Livestock and Food Crop Intensification Systems
u. Youth Actions on Climate Change: Indonesia’s Creativity
v. Indonesia Blue Carbon Dialogue
w. REDD+
x. Adaptation Mitigation Nexus within Agriculture and Bioenergy
y. Translating Transparency Framework of Paris Agreement to National Context
z. Building Climate Resilience through State and Nonstate: Mainstreaming Climate Change
Adaptation and Mitigation to Local Development Plan.
Sebagai catatan, informasi selengkapnya tentang Paviliun Indonesia dapat dibuka dan diunduh
di www.indonesiaunfccc.com.
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VIII.

KEGIATAN BILATERAL INDONESIA

Di sela-sela perundingan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Ketua DELRI
bersama Direktur Jenderal PPI berkesempatan pula melakukan kerjasama bilateral. Beberapa
kegiatan kerjasama bilateral dan side events yang dihadiri MENLHK atau Direktur Jenderal PPI
antara lain sebagai berikut:
a. Pertemuan bilateral dengan President COP-22 UNFCCC
b. Pertemuan bilateral dengan Executive Secretary UNFCCC
c. Pertemuan bilateral dengan Menteri Lingkungan Hidup Kanada
d. Pertemuan bilateral dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Energi Australia
e. Pertemuan bilateral dengan Menteri Lingkungan Hidup Belanda
f. Pertemuan bilateral dengan Menteri Lingkungan Hidup Jerman
g. Pertemuan bilateral dengan Menteri Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia
h. Pertemuan bilateran dengan Dubes Australia untuk isu Lingkungan Hidup, H.E. Mr. Patrick
Suckling
i. Pertemuan bilateral dengan Direktur Jenderal Global Green Growth Institute
j. Pertemuan bilateral dengan Direktur International Network of Bamboo and Rattan (INBAR);
Laporan rinci dari Kegiatan Bilateral Indonesia dapat dilihat dalam Lampiran 7.
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PSM memberikan masukan dalam rapat konsolidasi DELRI

PSM menghadiri High-level Segment
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IX.

PENUTUP

a. Perspektif Negosiasi
Secara umum terdapat kesepahaman untuk menjaga dan melanjutkan momentum yang telah
tercipta di Paris. Namun demikian, terdapat kesenjangan posisi yang cukup besar antara negara
maju dan negara berkembang terkait sejumlah aspek implementasi Paris Agreement. Negara
maju cenderung menghendaki pembahasan di Marrakech terpusat pada aspek prosedural dan
memandatkan pembahasan substantif kepada APA dan badan-badan subsider hingga tahun
2018. Sementara negara berkembang menginginkan pembahasan dan pengambilan keputusan
substantif dapat segera dimulai. Kesenjangan posisi ini antara lain tercermin pada isu dukungan
pendanaan serta perbedaan pandangan mengenai ruang lingkup pembahasan resume session
CMA-1 di tahun 2017.
Isu-isu utama persidangan sebagian siap diimplementasikan oleh negara pihak (Parties) dan
sebagian lainnya masih memerlukan pembahasan substantif lebih lanjut dalam persidangan
perubahan iklim selanjutnya. Koordinasi yang intensif antar pemangku kepentingan di dalam
negeri sangat diperlukan untuk mewujudkan implementasi Paris Agreement yang memberikan
manfaat bagi Indonesia.
b. Komitmen Politis Pimpinan Negara
Pada High-Level Segment COP-22/CMP-12/CMA-1, Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan
Kepala Delegasi dari Negara Pihak menyampaikan pernyataan bersama mengenai sinyal bagi
seluruh pemangku kepentingan untuk segera beranjak dari fase komitmen menuju realisasi aksi
penanganan perubahan iklim melalui implementasi Paris Agreement, dan mobilisasi means of
implementation. Pernyataan tersebut tertuang dalam Dokumen Marrakech Action Proclamation
for Our Climate and Sustainable Development (Lampiran 5).
Dokumen tersebut menyatakan penegasan dari Pimpinan Negara dalam berkomitmen untuk
melakukan implementasi secara penuh dari Paris Agreement. Pernyataan tersebut juga
menyebutkan bahwa implementasi tersebut harus didorong tidak hanya oleh pemerintah, tetapi
oleh ilmu pengetahuan, bisnis dan aksi global di semua tingkatan. Melalui dokumen tersebut,
Pimpinan Negara menyerukan beberapa komitmen seperti komitmen politik tertinggi untuk
menanggulangi perubahan iklim, solidaritas yang diperkuat, pentingnya peningkatan ambisi
dan penguatan kerjasama antar pemangku kepentingan, peningkatan volume, aliran dan akses
terhadap pendanaan perubahan iklim, keterkaitan antara penanganan perubahan iklim dengan
pencapaian Sustainable Development Goals dan pengentasan kemiskinan.
c. Global Climate Action Agenda
Pada sesi COP-21, Negara Pihak telah menyepakati untuk mencapai tujuan yang tertuang
dalam Paris Agreement, dibutuhkan aksi-aksi yang lebih ambisius dan lebih kuat oleh semua
pemangku kepentingan, baik Party dan Non-Party Stakeholders. Untuk memastikan konektivitas
antara aksi-aksi dan upaya yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dan Konvensi, pada sesi
tersebut telah diputuskan dua High-Level Champion untuk Global Climate Action Agenda yang
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menjadi dukungan dan katalis penting untuk pelaksanaan awal yang efektif (entry into force)
dari Paris Agreement.
High-Level Champion untuk Global Climate Action Agenda berperan untuk menjadi sarana
interaksi (interface) antara aksi-aksi yang telah terjadi di lapangan dan juga negosiasi yang
terjadi di UNFCCC, dan juga antara aksi yang dilakukan oleh Party dan Non-Party Stakeholder.
High-Level Champion untuk Global Climate Action Agenda dimaksudkan untuk memiliki
peran dalam melacak dan juga memajukan inisiatif yang telah dilakukan dan telah terbangun
semenjak Lima-Paris Action Agenda, untuk menunjukkan kredibilitas, mempromosikan praktik
terbaik dan meningkatkan transfer dalam dukungan entry into force dari Paris Agreement. Di
samping itu, High-Level Champion untuk Global Climate Action Agenda turut berperan dalam
memberikan bimbingan kepada Sekretariat dari organisasi-organisasi dalam Technical Expert
Meetings, serta membangun koordinasi-kordinasi yang diperlukan antara Sekretariat Eksekutif
UNFCCC dan juga Presiden dari COP yang sedang menjabat mengenai penyelenggaraan HighLevel Event.
d. Komitmen Pendanaan
Draft Roadmap Pendanaan Perubahan Iklim oleh negara maju yang telah disiapkan oleh UK
dan Australia belum dapat diterima oleh negara berkembang dikarenakan antara lain: belum
tercapainya kesepakatan terkait scaling up pendanaan USD 100 miliar pertahun (setelah 2020).
Disamping itu, masih sulitnya negara maju memenuhi komitmen terhadap beberapa “pledging”
termasuk didalam Adaptation Fund. Pada COP-22, terdapat 11 negara (Australia, Kanada,
Jerman, Italia, Belanda, Selandia Baru, Swedia, Swiss, Inggris, AS dan Walonia Region of Belgia)
melakukan pledge terhadap Adaptation Fund sebesar USD 81 juta. Sedangkan untuk mekanisme
pendanaan CBIT (Capacity Building Initiative for Transparency) yang diluncurkan di bawah skema
GEF terdapat total pledge lebih dari USD 50 juta.
Pendanaan terkait alih teknologi juga mendapat perhatian bagi beberapa negara maju.
Kanada, Denmark, European Union, German, Italia, Jepang, Korea, Swiss dan Amerika Serikat
mengumumkan kerjasamanya menyediakan dana lebih dari USD 23 juta untuk diberikan ke
Climate Technology Centre and Network (CTCN) untuk program peningkatan kapasitas bidang
teknologi perubahan iklim. Belgia menjadi satu-satunya negara maju yang berkomitmen
membantu Adaptation Fund dengan mengumumkan kontribusinya sebesar USD 3,5 juta (3,25
juta Euro).
e. Tindak Lanjut Indonesia
Selain melakukan sosialisasi di tingkat nasional, perlu dilakukan sosialiasasi hasil COP-22 yang
lebih luas melalui media cetak, media suara dan media televisi terutama untuk menjakau
masayarakat yang lebih luas.
Dari hasil keputusan COP-22, beberapa persiapan delegasi Indonesia sangat diperlukan.
Permintaan submisi pandangan Indonesia untuk beberapa agenda persidangan, persiapan
wakil Indonesia untuk mengukuti Mandated workshop dan juga persiapan posisi Indonesia
pada pertemuan selanjutnya akan menjadi perhatian bersama melalui kerjasama National Focal
Point dengan berbagai kementrian dan lembaga serta non state stakeholder di Indonesia.
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Pada penutupan COP-22 di Marrakech, Delegasi Indonesia menyampaikan tindak lanjut yang
harus diperhatikan oleh COP Presidency dalam melaksanakan Perjanjian Paris. Pesan ini sangat
penting untuk di kawal pada pertemuan-pertemuan UNFCCC berikutnya. Adapun pesan dan
pandangan Indonesia tersebut, sebagai berikut:
• Mendorong pencapaian target penurunan emisi dan agenda adaptasi sebelum tahun
2020 sebagai landasan kuat untuk pelaksanaan komitmen negara-negara pasca 2020.
Secara khusus kepada negara-negara maju yang telah meratifikasi “Doha Amendment”
untuk menuntaskan kewajiban menurunkan emissinya.
• Perhatian yang sama terhadap program-program adaptasi, mitigasi dan dukungan
pendanaan, alih teknologi dan peningkatan kapasitas harus sama rata. Indonesia juga
mendorong agar perlakukan yang sama ini harus berlanjut pada implementasi NDC
dengan mempertimbangan kapasitas yang berbeda-beda di masing-masing negara.
• Mendorong pencapaian target dukungan pendanaan 100 milar USD sampai tahun 2020
per tahun dengan memperhatikan antara janji (pledges) dan realisasi. Indonesia juga
mendorong agar target-trget yang dibicarakan bukan hanya pre 2020 tapi juga pasca
2020 termasuk pendanaan adaptasi.
• Menfasilitasi implementasi dan pemenuhan (compliance) program mitigasi dan adaptasi
sangat penting untuk mendukung pencapaian target Indonesia dan negara berkembang
lainnya. Indonesia menekankan agar “compliance” merupakan kunci dan harus dilanjutkan
dengan prinsip facilitative, non-punitive dan non-adversarial.
• Peran dari transparency framework tidak ternilai harganya. Indonesia mengajak agar
memperhatikan keseimbangan aspek substantive dan pengorganisasian pembahasannya
serta keseimbangan pada transparansi aksi dan dukungan pendanaan, alih teknologi dan
peningkatan kapasitas. Hal ini sangat penting untuk eveluasi pencapaian melalui global
stocktake di tahun 2023 mendatang.
• Menegaskan pentingnya tindaklanjut semua mandate dari COP-22, CMP-12 dan CMA-1
termasuk submisi negara anggota dan aspek substansi lainnya, dan menyetujui penetapan
waktu kelanjutan persidangan CMA-1. Indonesia juga mendukung pelaksanaan Facilitative
Dialogue di tahun 2018 untuk meiliai kesiapan setiap negara dalam menjalankan NDC-nya
masing-masing.
• Indonesia menegaskan prinsip inclusiveness, transparan, terbuka dan leaving no one
behind dalam proses negosiasi mendatang.
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X.

LAMPIRAN

LAPORAN
DELEGASI REPUBLIK INDONESIA
PADA MARRAKECH CLIMATE CHANGE CONFERENCE
COP-22/CMP-12/CMA-1 TO THE UNFCCC, KYOTO PROTOCOL, AND PARIS
AGREEMENT, THE FORTY-FIFTH SESSIONS OF THE SUBSIDIARY BODIES,
AND ITS PREPARATORY MEETING

Marrakech, Maroko,
5 - 18 November 2016
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DAFTAR LAMPIRAN
1.

RESUME HASIL G77 & CHINA PREPARATORY MEETING 5-6 November 2016

2.

Summary Upacara Pembukaan COP-22 UNFCCC Marrakech, 7 November 2016

3.

Summary High-Level Segment COP-22 Marrakech, 15 November 2016

4.

STATEMENT BY INDONESIA AT THE HIGH-LEVEL SEGMENT OF THE 22nd SESSION
OF THE CONFERENCE OF THE PARTIES TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK
CONVENTION ON CLIMATE CHANGE, THE TWELVE SESSION OF THE
CONFERENCE OF THE PARTIES SERVING AS THE MEETING OF THE PARTIES TO
THE KYOTO PROTOCOL, AND THE FIRST SESSION OF THE CONFERENCE OF THE
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LAMPIRAN 1
RESUME HASIL G77 & CHINA PREPARATORY MEETING
5-6 November 2016
Negara-negara berkembang yang tergabung dalam oleh G77 and China secara umum memiliki
pokok-pokok pandangan utama sebagai berikut:
a. Terdapat keterkaitan erat antara perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.
b. Delicate balance yang tercapai melalui Paris Agreement perlu dipertahankan. Proses ke
depan harus bersifat inklusif, no one left behind, transparan, dan menjaga keseimbangan
antar-isu. Implementasi Paris Agreement harus selalu didasarkan pada prinsip kesetaraan
dan common but differentiated responsibilities and respective capabilities.
c. Means of implementation sangat krusial dalam mendukung aksi mitigasi dan adaptasi,
baik sebelum maupun setelah 2020. Karenanya, peletakan dasar yang kuat bagi means
of implementation harus menjadi salah satu key deliverables COP-22. Negara maju
berkewajiban memenuhi komitmennya bagi penyediaan dukungan pendanaan yang
berkelanjutan, memadai dan predictable, serta dukungan teknologi dan capacity building
d. Negara berkembang memiliki kebutuhan yang mendesak dalam menyusun dan
melaksanakan National Adaptation Plan (NAP). Karenanya, peranan Adaptation Fund
bagi pelaksanaan Paris Agreement perlu diperkuat. Dukungan pendanaan yang saat ini
tersedia di sektor adaptasi dinilai masih jauh dari mencukupi.
e. Kerangka kerja transparansi perlu memberikan fokus yang sama besar bagi transparansi
penyediaan dukungan sebagaimana halnya transparansi aksi.
f. Komitmen pra-2020 perlu terus didorong termasuk melalui ratifikasi Amandemen Doha
pada Protokol Kyoto.
g. Pencapaian target pendanaan USD 100 miliar per tahun harus diupayakan melalui tambahan
sumber pendanaan yang cukup dan predictable. Negara maju perlu meningkatkan
mobilisasi dukungan pendanaan.
h. Implementing agencies termasuk GEF tidak boleh memperkecualikan negara non-Annex
1 manapun dalam penyediaan dukungan.
i. Isu gender and climate change perlu terus dimajukan melalui implementasi Lima Work
Programme, utamanya dengan mendorong kebijakan dan aksi lingkungan yang gender
responsive.
Di samping pokok-pokok pandangan utama tersebut, beberapa isu lain yang diangkat sejumlah
negara berkembang, antara lain:
a. Perlunya single public registry bagi implementasi Pasal 4.12 (komunikasi NDCs dan Pasal
7.12 (komunikasi adaptasi) Perjanjian Paris.
b. Perlunya memastikan dukungan pendanaan dialokasikan secara berimbang antara mitigasi
dan adaptasi.
c. Perlunya menghindari penambahan beban bagi negara berkembang dalam implementasi
NAP.
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LAMPIRAN 2
Summary Upacara Pembukaan COP-22 UNFCCC
Marrakech, 7 November 2016
1. Upacara pembukaan COP-22 diisi dengan opening address dari: (1) Menteri Lingkungan
Hidup Perancis, H.E. Segolene Royal, selaku Presiden COP-21, Paris 2015, yang selanjutnya
menyerahkan kepemimpinan COP kepada Maroko; (2) Menteri Luar Negeri Maroko, H.E.
Salahedinne Mezouar, selaku Presiden COP-22; (3) Sekretaris Eksekutif UNFCCC, H.E. Patricia
Espinosa; (4) Ketua IPCC, Mr. Hoesung Lee; dan (5) Walikota Marrakech, Mr. Mohammed
Larbi Belcadi.
2. Pokok-pokok pandangan utama yang disampaikan pada sesi pembukaan antara lain:
a. Menteri Lingkungan Hidup Perancis selaku Presiden COP-21:
• Tercapainya entry into force Paris Agreement dalam waktu yang sangat singkat
merupakan momen historis yang baru pertama kali terjadi (unprecedented) dan
menunjukkan adanya komitmen global bagi penangan perubahan iklim.
• Paris Agreement dan komitmen global tersebut memberi landasan yang kuat bagi
terwujudnya strategi pembangunan dan pertumbuhan yang rendah emisi.
• Dorongan agar delegasi COP-22 meneruskan 3 prinsip utama yang melandasi
perundingan COP-21, yaitu adanya sense of climate urgency, concern for climate
response effectiveness, dan sense of climate justice.
• Penyelenggaraan COP-22 di benua Afrika menciptakan momentum untuk memberikan
perhatian yang memadai bagi pembangunan Afrika.
• Keyakinan bahwa masyarakat dunia akan berhasil mengatasi tantangan perubahan
iklim.
b. Menteri Luar Negeri Maroko selaku Presiden COP-22:
• Penyelenggaraan COP-22 di Afrika mencerminkan komitmen seluruh negara Afrika
untuk berkontribusi pada penanganan perubahan iklim.
• Telah berlakunya Paris Agreement menciptakan semangat dan harapan global yang
perlu terus didorong bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya
masyarakat miskin dan rentan.
• Momentum Paris Agreement harus segera ditindakjuti dengan pengambilan berbagai
keputusan terkait implementasi yang berorientasi pada pembangunan.
• Dorongan agar negara-negara segera memfinalisasi mekanisme dukungan, pendanaan
dan capacity building.
• Penanganan perubahan iklim harus dapat menciptakan model-model pembangunan
berkelanjutan yang inovatif bagi transformasi seluruh perekonomian dunia.
• Seluruh negara wajib mewujudkan transparansi dan konsistensi dalam mengukur
keberhasilan upaya penanganan perubahan iklim.
• Presidensi Maroko ingin mewujudkan Platform Marrakech bagi implementasi Paris
Agreement melalui penciptaan siklus action yang inklusif.
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• Komitmen Maroko untuk memimpin persidangan COP-22 secara inklusif dan transparan
melalui dialog yang terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan.
c. Sekretaris Eksekutif UNFCCC:
• COP-22 memiliki nilai historis tersendiri karena untuk pertama kalinya akan
dilangsungkan pula pertemuan para Pihak Paris Agreement (CMA-1).
• Entry into force Paris Agreement secara cepat menunjukkan ekspektasi tinggi
masyarakat dunia bagi efektifitas implementasi perjanjian tersebut.
• Beberapa isu krusial yang masih dihadapi adalah: pendanaan yang masih belum memadai
dan predictable, upaya mengintegrasikan NDC ke dalam strategi pembangunan
nasional dan rencana investasi nasional, perhatian yang lebih besar pada adaptasi,
perlunya memajukan capacity building yang benar-benar didasarkan pada kebutuhan
negara berkembang terkait, serta mempererat keterlibatan pemangku kepentingan
non-Negara.
d. Chaiman IPCC menyampaikan dorongan agar negara-negara mengajukan nominasi para
pakar yang akan menyusun Laporan Khusus mengenai mengenai dampak pemanasan
global 1,5 C, serta telah tersusunnya updating metodologi bagi inventori gas rumah
kaca yang diharapkan memberikan landasan saintifik yang kuat bagi tindak lanjut Paris
Agreement. Sementara itu, Walikota Marrakech menyampaikan harapan bagi keberhasilan
pertemuan di Marrakech sehingga COP-22 dapat menjadi salah satu landmark penanganan
perubahan iklim.

LAMPIRAN 3
Summary High-Level Segment COP-22
Marrakech, 15 November 2016

Pembukaan High-level Segment
1. Pokok-pokok pandangan utama yang disampaikan para Leaders dalam pembukaan Highlevel Segment COP-22:
a. Raja Maroko, H.M. King Mohammed VI:
• COP-22 merupakan momentum yang sangat menentukan bagi implementasi Paris
Agreement.
• Masyarakat dunia mengharapkan agar COP-22 menghasilkan keputusan konkrit,
inisiatif nyata dan langkah-langkah praktis untuk menyelamatkan masa depan dunia.
• Pembahasan isu lingkungan dalam 15 tahun terakhir semakin meluas dengan semakin
banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat. Diskusi yang dilakukan harus dapat
menjembatani perbedaan pandangan antara negara maju dan negara berkembang
serta kesenjangan sumber daya dan means of implementations.
• Dorongan untuk memajukan pendidikan dan kesadaran mengenai isu lingkungan.
• Komitmen untuk mengimplementasikan Paris Agreement harus mencerminkan
solidaritas antar-generasi, moral necessity, dan kewajiban sebagai umat manusia.
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• Negara-negara tidak boleh dipaksa untuk menerima keputusan apabila mereka tidak
memiliki kemampuan untuk melaksanakan keputusan tersebut.
• Dorongan agar implementasi komitmen global dilakukan melalui:
1. Dukungan keuangan dan teknologi bagi negara berkembang khususnya LDCs.
2. Negara maju harus memenuhi komitmen pendanaan USD 100 juta pada 2020.
3. Semua negara bekerjasama untuk memajukan alih teknologi serta memajukan
penelitian dan inovasi di sector lingkungan.
4. Aktor non-Pemerintah dilibatkan dalam Global Climate Action Agenda.
5. Paris Agreement bukan merupakan tujuan akhir dan kini saatnya semua pihak
membuktikan kredibilitas komitmen mereka.
b. Sekjen PBB, H.E. Mr. Ban Ki-moon:
• Negara-negara di dunia mendukung Paris Agreement berdasarkan kesadaran
bahwa kepentingan nasional mereka hanya akan dapat tercapai dengan memajukan
kepentingan bersama.
• Pembangunan rendah emisi dan ketahanan iklim akan sangat menentukan keberhasilan
pencapaian Tujuan Pembangunan Global (SDGs).
• Identifikasi 6 elemen utama bagi penanganan perubahan iklim secara efektif:
1. Perlunya memajukan multilateralisme
2. Diperlukan kepemimpinan dan komitmen pada tingkat tertinggi yaitu para Kepala
Negara / Pemerintahan.
3. Seluruh elemen masyarakat harus dilibatkan.
4. PBB harus terus memajukan pendekatan berbasis sains.
5. ita semua harus mendanai dan mengembangkan solusi perubahan iklim.
6. PBB harus terus memberikan dorongan moral bagi dilakukannya aksi.
7. Dorongan kepada negara maju untuk memenuhi komitmen mobilisasi dukungan
pendanaan USD 100 juta pada tahun 2020 untuk membantu negara-negara
berkembang melakukan mitigasi dan adaptasi atas kerentanan iklim.
c. Presiden SMU PBB, H.E. Peter Thomson:
• Cepatnya entry into force Paris Agreement mencerminkan urgensi penanganan
perubahan iklim
• Penanganan perubahan iklim tidak lagi merupakan investasi bagi generasi mendatang
karena dampak perubahan iklim sudah dirasakan saat ini juga
• Meningkatnya muka air laut telah mengancam eksistensi sejumlah negara
• Urgensi melakukan aksi penanganan perubahan iklim harus dilihat sebagai keharusan
moral, lingkungan, saintifik dan pembangunan.
• Ekonomi global harus ditransformasi dengan cara yang mendorong pertumbuhan
ekonomi namun tanpa menghasilkan emisi global
• Terdapat “emission gap” antara apa yang sudah menjadi komitmen dengan apa
yang sesungguhnya diperlukan, dan karenanya level ambisi serta aksi mitigasi harus
ditingkatkan
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• Beberapa hal yang harus diupayakan ke depan:
1. Memperbesar porsi sumber energi rendah karbon dalam komposisi energi global
2. Investasi pada solusi iklim yang cerdas dan mudah diterapkan
3. Mobilisasi dan peningkatan skala pendanaan
4. Pengembangan roadmap yang jelas dalam mencapai target mobilisasi dukungan
pendanaan USD 100 miliar
5. Mencapai keseimbangan pendanaan antara mitigasi dan adaptasi
• Paris Agreement akan sangat menentukan pencapaian Tujuan Pembangunan Global
(SDGs)
• Mengumumkan rencana penyelenggaraan Ocean Conference di New York, tanggal
5-9 Juni 2017, guna mendukung implementasi SDG 14
d. Sekretaris Eksekutif UNFCCC, H.E. Ms. Patricia Espinosa:
• Hari ini merupakan momentum historis dengan dimulainya pertemuan pertama Para
Pihak pada Perjanjian Paris (CMA-1).
• Entry into force Paris Agreement secara cepat disamping patut disambut baik juga
mengingatkan perlunya mempercepat aksi iklim.
• Perlunya keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan kesehatan planet.
• Kontribusi aktor non-Pemerintah seperti dunia usaha, pemerintah daerah, masyarakat
adat, pemuda, perempuan, dan elemen-elemen lainnya sangatlah penting.
e. Presiden Perancis, H.E. Mr. Francois Hollande:
• Telah berlakunya Paris Agreement pada 4 November 2016 membuat kesepakatan
historis ini irreversible.
• Seluruh pemangku kepentingan harus bersama memajukan solusi konkrit guna
menangani perubahan iklim sementara pada saat yang sama memajukan pembangunan
• Dampak dari inaction akan sangat tinggi dan bahkan dapat berbahaya bagi perdamaian
• Pertemuan Marrakech perlu konsisten dengan semangat Paris, bahwa Perjanjian Paris
adalah milik bersama, hasil kerja bersama, dan tergantung pada implementasi bersama
• Memuji dukungan Presiden AS Barrack Obama yang telah memungkinkan tercapainya
Paris Agreement
• Dorongan agar proses negosiasi bagi implementasi Paris Agreement dipercepat
sehingga tercapat hasil konkrit pada tahun 2018.
• Prioritas perlu diberikan pada Afrika mengingat 36 dari 50 negara yang paling terkena
dampak perubahan iklim adalah negara sub-sahara Afrika.
• Dampak perubahan iklim di Afrika memiliki dampak multiplier pada inequality, ketidak
adilan, dan hambatan pembangunan.
• Mendorong PBB untuk mengembangkan Agenda 2020 bagi Afrika
• Climate justice adalah jantung dari Paris Agreement, termasuk melalui komitmen
pendanaan USD 100 miliar.
• Pledge bahwa Perancis akan memenuhi komitmennya melalui penyediaan anggaran
iklim sebesar USD 5 miyar per tahun pada 2020, di mana USD 1 miliar akan dialokasikan
bagi adaptasi
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Statement DELRI
2. Menteri LHK selaku Ketua DELRI menyampaikan pokok-pokok pandangan berikut:
• Komitmen Indonesia untuk meningkatkan aksi pra-2020 dan mengimplementasikan
komitmen paska 2020
• Menjelaskan sejumlah kebijakan iklim yang telah diambil Indonesia, a.l. one map policy,
moratorium perubahan penggunaan lahan untuk hutan alam primer, mengkaji ulang
lisensi lahan gambut yang telah ada, restorasi lahan gambut dan ekosistemnya, serta
mengalokasikan 12,7 juta hektar lahan bagi program hutan sosial
• Komponen NDCs Indonesia mencakup banyak komitmen penting, termasuk REDD+
di sektor lahan dan pengembangan energi bersih dan terbarukan di sektor energi,
dengan target proporsi energi baru dan terbarukan sedikitnya 23% dari total energi di
tahun 2025 dan 31% di tahun 2050
• NDCs Indonesia menekankan perlunya strategi adaptasi dan mitigasi yang komprehensif
dengan memperhitungkan kekhasan kondisi geografis setempat
• Transparansi, enforcement dan compliance akan mendasari keberhasilan implementasi
komitmen Indonesia
• Menyampaikan bahwa Indonesia telah membentuk Sistem Registri Nasional yang
terintegrasi, kelembagaan bagi pendanaan serta instrument pendanaan
• Dalam menyusun rulebook bagi implementasi Paris Agreement, semua Pihak harus
menjaga delicate balance dan menghindari renegosiasi atas kesepakatan yang telah
tercapai.
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LAMPIRAN 4

STATEMENT BY INDONESIA
AT THE HIGH-LEVEL SEGMENT OF THE 22nd SESSION OF THE CONFERENCE OF THE
PARTIES TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE,
THE TWELVE SESSION OF THE CONFERENCE OF THE PARTIES SERVING AS THE
MEETING OF THE PARTIES TO THE KYOTO PROTOCOL, AND THE FIRST SESSION OF
THE CONFERENCE OF THE PARTIES SERVING AS THE MEETING OF THE PARTIES TO THE
PARIS AGREEMENT
Marrakech, Morocco, 16 November 2016
Mr. President, Excellencies,
Ladies and Gentlemen,
First, I would like to express my sincere gratitude to His Majesty the King Mohammed VI and the
people of the Kingdom of Morocco for hosting this conference and to the UNFCCC Secretariat
for organizing the conference.
I would like also to congratulate of us for the entry into force of the Paris Agreement on 04
November 2016. Indonesia has ratified the Agreement on 31 October 2016 and has submitted
our First NDC on 6 November 2016.
Mr. President, Excellencies,
Ladies and Gentlemen,
As mandated by Indonesia’s constitution to protect the right of all citizens for a safe, dignified,
decent life, and healthy environment, we are committed to enhance pre 2020 actions and
implement our post 2020 commitment.
We have implemented a number of policies, such as:
• strengthening one map policy;
• enforcing moratorium on primary natural forest conversion;
• reviewing existing licenses on peatland;
• restoring degraded peatland and its ecosystem; and
• allocating 12.7 million ha for social forestry program.
The government has been working closely with all stakeholders including scientists and civil
societies to enhance prosperity of the people in and surrounding the forest areas.

56

Laporan Delegasi Republik Indonesia COP-22 Marrakech 2016

Our NDC consists of many important commitments, including:
• In the land sector: reducing emissions from deforestation and forest degradation,
sustainable management of forest, conservation and enhancement of carbon stocks
(REDD+);
• In the energy sector: development of clean energy sources and an ambitious energy mix
policy that targets: the use of new and renewable energy of at least 23% in 2025 and 31%
in 2050, and the use of coal of minimum 30% in 2025 and 25% in 2050.
Indonesia’s NDC also emphasizes the need for a comprehensive climate change adaptation and
mitigation strategy, taking into account its unique geographical condition and location.
Transparency, enforcement, and compliance remain fundamental for successful implementation
of our commitment. Thus, we have established an integrated ‘National Registry System’, finance
institution, and funding instruments.
Indonesia also believes that beyond sectoral dimension, moral and ethical values as well as social
dimensions play a significant role in sustainable development, climate change, and enhancing
national resilience.
Mr. President,
Ladies and Gentlemen,
Finally, Indonesia is of the view that in preparing the rulebook for implementing Paris
Agreement, it is important for all Parties to maintain the understanding on its delicate balance
to prevent from renegotiating the agreement.
I thank you Mr. President.

LAMPIRAN 5
Marrakech Action Proclamation
for Our Climate and Sustainable Development
We, Heads of State, Government, and Delegations, gathered in Marrakech, on African soil, for
the High-Level Segment of the 22nd Session of the Conference of the Parties to the United
Nations Framework Convention on Climate Change, the 12th Session of the Conference of the
Parties serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol, and the 1st Session of the
Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Paris Agreement, at the
gracious invitation of His Majesty the King of Morocco, Mohammed VI, issue this proclamation
to signal a shift towards a new era of implementation and action on climate and sustainable
development.
Our climate is warming at an alarming and unprecedented rate and we have an urgent duty to
respond.
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We welcome the Paris Agreement, adopted under the Convention, its rapid entry into force, with
its ambitious goals, its inclusive nature and its reflection of equity and common but differentiated
responsibilities and respective capabilities, in the light of different national circumstances, and
we affirm our commitment to its full implementation.
Indeed, this year, we have seen extraordinary momentum on climate change worldwide, and in
many multilateral fora. This momentum is irreversible - it is being driven not only by governments,
but by science, business and global action of all types at all levels.
Our task now is to rapidly build on that momentum, together, moving forward purposefully
to reduce greenhouse gas emissions and to foster adaptation efforts, thereby benefiting and
supporting the 2030 Agenda for Sustainable Development and its Sustainable Development
Goals.
We call for the highest political commitment to combat climate change, as a matter of urgent
priority.
We call for strong solidarity with those countries most vulnerable to the impacts of climate
change, and underscore the need to support efforts aimed to enhance their adaptive capacity,
strengthen resilience and reduce vulnerability.
We call for urgently raising ambition and strengthening cooperation amongst ourselves to close
the gap between current emissions trajectories and the pathway needed to meet the long-term
temperature goals of the Paris Agreement.
We call for an increase in the volume, flow and access to finance for climate projects, alongside
improved capacity and technology, including from developed to developing countries.
We the Developed Country Parties reaffirm our USD $100 billion mobilization goal.
We call for all Parties to strengthen and support efforts to eradicate poverty, ensure food security
and to take stringent action to deal with climate change challenges in agriculture.
We, unanimously, call for further climate action and support, well in advance of 2020, taking
into account the specific needs and special circumstances of developing countries, the least
developed countries and those particularly vulnerable to the adverse impacts of climate change.
We who are Parties to the Kyoto Protocol encourage the ratification of the Doha Amendment.
We, collectively, call on all non-state actors to join us for immediate and ambitious action and
mobilization, building on their important achievements, noting the many initiatives and the
Marrakech Partnership for Global Climate Action itself, launched in Marrakech.
The transition in our economies required to meet the objectives of the Paris Agreement provides
a substantial positive opportunity for increased prosperity and sustainable development.
The Marrakech Conference marks an important inflection point in our commitment to bring
together the whole international community to tackle one of the greatest challenges of our time.
As we now turn towards implementation and action, we reiterate our resolve to inspire solidarity,
hope and opportunity for current and future generations.
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LAMPIRAN 6

REPUBLIK INDONESIA
MATRIK LAPORAN
HASIL PERSIDANGAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA
PADA MARRAKECH CLIMATE CHANGE CONFERENCE
Marrakech, Maroko, 7-18 November 2016
Jakarta, November 2016
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4

4(b)

SBI

SBI

Kode/Item

Intervensi/Submisi/Posisi
Indonesia

Hasil Persidangan
(Decision/Conclusion/Document)

Mitigasi
Perubahan
Iklim

Work of the
Consultative Group
of Experts on
National
Communications
from Parties not
included in Annex I
to the Convention

SBI mencatat semua kebutuhan pendanaan
untuk pelaksanaan dari Workplan tahun 2017-

dan Saint Lucia.

hosting Workshop adalah: Togo, Sri Lanka

136 ekspert untuk 100 negara Pihak sebagai

materials Natcom and BUR, regional training
workshop on the preparation of BURs oleh

SBI secara kontinyu akan melihat
implementasi dari Workplan 2016 CGE agar
tercapat target dari semua elemen, meliputi:
training programme, updating training

SBI telah mencatat progress reports hasil
kegiatan dari The Consultative Group of
Expert (CGE) on National Communications
from Parties not include Annex 1,
sebagaimana tertuang dalm dokumen dari
FCCC/SBI/2016/15, FCCCC/SBI/2016/16 dan
FCCC/SBI/2016/17.

Communications.

Indonesia menekankan keterwakilan dari setiap
regional dalam penyelenggaraan kegiatan
Consultative Group of Expert (CGE), dengan
memperhatikan kondisi dan krakteristik di masingmasing negara dalam menyiapkan National

The Forty-fifth session of the Subsidiary Body for Implementation (SBI-45)
Mitigasi
Perubahan
Iklim

Judul

Kelompok
Isu

Reporting from
Parties not included
in Annex I to the
Convention

Agenda

MARRAKECH CLIMATE CHANGE CONFERENCE, MAROKO, 7-18 NOVEMBER 2016

MATRIK LAPORAN HASIL PERSIDANGAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA PADA

SBI

4(c)

Kode/Item

Judul

Provision of financial
and technical
support

Agenda

Mitigasi
Perubahan
Iklim

Kelompok
Isu

secretariat on financial support provided by
the GEF for the preparation of BURs by non

SBI menginformasikan bahwa The GEF

Conclusions on this sub-item in consultation
with interested Parties.

SBI menyetujui agenda sub item 1 dan 3
meetings sebelum document
FCCC/SBI/2016/INF.2. Perwakilan dari 10
negara Parties membuat statement termasuk
1 negara mewakili EU. Pertemuan pertama,
Chair mengundang perwakilan dari GEF
untuk membuat statement. Pada pertemuan
yang sama, Chair sebagai persiapan Draft

SBI konsideran dari CGE membership dan
rekomendasi draft conclusions untuk diadopsi
pada COP-22 (FCCC/SBI/2016/L.28/Add.2).

Decision 19/CP.19, paragraph 8, SBI akan
melengkapi review sebagai mandat dari TOR
CGE dan merekomendasikan Draft Decision
untuk di adopsi pada COP-22
(FCCC/SBI/2016/L.28/Add.1).

Penyampaian BUR-2 akan di submit setelah
menyampaikan TNC kepada UNFCCC pada tahun
2017

Pendanaan BUR-2 dari GEF yang diberikan kepada
Pemerintah Indonesia sudah termasuk dalam
penyusunan Third National Communication (TNC);

Indonesia perlu segera menyiapkan TNC untuk
disampaikan kepada UNFCCC

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

2018 akan mengundang multilateral
programmes dan organisasi untuk
berkolaborasi dengan CGE.

Intervensi/Submisi/Posisi
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4(d)

5

SBI

SBI

Kode/Item

Mitigasi
Perubahan
Iklim

Mitigasi
Perubahan
Iklim,

Development of
modalities and
procedures for the

Judul

Kelompok
Isu

Summary reports on
the technical
analysis of biennial
update reports of
Parties not included
in Annex I to the
Convention

Agenda

Persidangan pada agenda SBI item 5 telah
menghasilkan draft conclusion di website
(http://unfccc.int/resource/docs/2016/sbi/eng

SBI menyetujui dan mencatat ada 9 Summary
reports yang telah dibuat untuk dimasukan ke
dalam website UNFCCC dalam periode dari
18 Desember 2015 – 25 Pebruari 2016.

SBI memberikan apresiasi kepada GEF terkait
progress dalam membangun Capacity
building initiative for transparency sesuai hasil
COP 21 dan melaporkannya pada COP 22.

SBI mencatat bahwa pada tanggal 16 Mei
2016 Sekretariat GEF telah menerima dan
memproses sebanyak 92 negara non Annex-1
untuk meminta pendanaan untuk persiapan
BURs. Selain itu juga memproses 12 negara
non Annex-1 Parties untuk persiapan BUR-2
yang akan di submitted pada 31 Desember
2016.

Dalam persdiangan SBI, Indonesia menyampaikan
perlunya koherensi dan sinergisitas pembahasan
agenda public registry ini dengan agenda terkait di

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

Annex 1 Parties.
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SBI

6

Kode/Item
Transparansi,
MRV dan
Global
Stock-take

Mitigasi
Perubahan
Iklim,
Transparansi,
MRV dan
Global

Development of
modalities and
procedures for the
operation and use of
a public registry
referred to in Article

Judul

Kelompok
Isu

operation and use of
a public registry
referred to in Article
4, paragraph 12, of
the Paris Agreement

Agenda

Persidangan pada ageda SBI item 6 telah
menghasilkan conclusion sebagaimana
tercantum dalam dokumen
FCCC/SBI/2016/L.36. SBI mencatat berbagai
pandangan para pihak, termasuk keterkaitan
agenda item 6 dan 5, pengembangan interim

agenda registry mitigasi dengan agenda
registry adaptasi dalam 1 agenda item SBI.

procedures for the operation and use of a
public registry referred to in Article 4, para
12, of the PA; dan (ii) Wacana penggabungan

Persidangan SBI agenda item (5) menyepakati
bahwa negosiasi akan dilanjutkan di sesi
SBI46 di Bonn 2017. Beberapa hal yang
teridentifikasi dalam sesi informal
consultation akan tetapi tidak dimasukkan
dalam conclusion adalah: (i) Usulan call for
submission mengenai modalities and

Posisi Indonesia terkait agenda ini adalah bahwa
public registry secara prinsip harus: (i) Sederhana,
mudah digunakan dalam pengoperasiannya; (ii) Dapat
terhubung dengan sistem informasi nasional; dan (iii)
Mempertimbangkan pengelolaan data base yang

Indonesia memandang bahwa interim registry untuk
NDC dapat dikompilasi.

Untuk mengantisipasi pembahasan berikutnya
mengenai wacana penggabungan agenda item SBI,
Indonesia dapat mendukung penggabungan 2
agenda registry (mitigasi dan adaptasi), dengan
catatan harus mempertimbangkan nature dari
masing-masing registry tersebut, yang memiliki,
antara lain, karakteristik dan measurement yang
berbeda.

Posisi Indonesia yang telah disusun dalam Kertas
Posisi COP21 telah dapat diakomodir dalam sesi
informal consultation.

menyepakati langkah implementasi selanjutnya.

Pokok-pokok yang tertuang dalam draft
decision tersebut yaitu: (i) mendukung agar
secretariat terus meningkatkan interim
registry untuk NDC; dan (ii) meminta agar
fokus dapat diberikan kepada modalities dan
prosedur, yang akan dibicarakan pada SBI-46.

modalities and procedures for the operation and use
of a public registry referred to in Article 4, para 12, of
the PA, yang akan membantu Parties untuk

bawah APA dan dukungan call for submission on

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

/l35.pdf)
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Kode/Item

Judul

7, paragraph 12, of
the Paris Agreement

Agenda

Stock-take

Kelompok
Isu

Konklusi yang disapakati bersifat prosedural
karena Negara Pihak menolak untuk adanya
keputusan di bawah SBI untuk saat ini, karena
mandat keputusan politis harus diselesaikan
di bawah APA. Ada satu konklusi yang
bersfiat procedural yang meng-acknowledge
interlingkages antara agenda item 5 dan 6,
yang dapat menjadi dasar untuk pembahasan
bersama di sesi mendatang.

Selain itu, terkait dengan usulan Secretariat untuk
mengembangkan prototype dari registry untuk
Adaptation Communication, para pihak memerlukan
pertimbangan lebih lanjut mengenai implikasi
pendanaan dan waktu. Secara umum disampaikan

Mengingat bahwa pembahasan mengenai hal ini
terkait dengan keputusan politis di bawah APA, maka
beberapa kelompok negara berkembang mengusulkan
untuk dilakukan pembahasan gabungan agenda item 5
dan 6 agar dapat lebih dipahami keterkaitan registry
untuk Adaptation Communication dengan registry
NDCs. Belum dapat dicapai kesepakatan mengenai
hal, karena kelompok negara maju berpandangan
bahwa yang terlebih dahulu harus diperjelas adalah
substansi Adaptation Communication.

Pembahasan mengenai public registry untuk adaptasi
masih bersifat sangat umum, belum masuk ke hal-hal
teknis. Pembahasan baru pada tahap mengindetifikasi
pandangan umum para pihak, antara lain mengenai
apakah registry untuk adaptasi akan dilaksanakan
secara bersama-sama dengan mitigasi (single registry)
atau terpisah.

Selain itu public registry juga perlu mencakup
gambaran mengenai upaya adaptasi yang termuat
dalam NDC.

sudah ada, antara lain seperti NWP.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

registry, kelanjutan kegiatan pengembangan
interim registry dan web-page yang dikelola
oleh Sekretariat. SBI menyepakati bahwa
pembahasan mengenai public registry untuk
adaptasi akan dilanjutkan dalam sidang SBI
ke-46 yang akan dilaksanakan pada bulan Mei
2017.
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7

7(a)

SBI

SBI

Kode/Item

Mitigasi
Perubahan
Iklim, dan

Review of the
modalities and
procedures for the
clean development
mechanism
Article 6 of
the Paris
Agreement

Mitigasi
Perubahan
Iklim

Judul

Kelompok
Isu

Matters relating to
the mechanisms
under the Kyoto
Protocol

Agenda

Namun demikian karena pembahasan
mengenai draft dokumen POA and DNA
provisions tidak menemui kesepakatan, maka
dikenakan “Rule 16” dan pembahasan
dengan status seperti hasil dari sesi
sebelumnya akan dilanjutkan pada sesi SBI

provisions on programmes of activities (POA)
and roles of designated national authorities
(DNA) to supplement the CDM modalities
and procedures, yang intinya berisi
pengaturan lebih lanjut mengenai: CDM
program of activities dan designated national
authorities.

Telah dihasilkan draft dokumen mengenai

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

Perlu menyusun posisi Indonesia terkait CDM untuk
pertemuan SBI-46.

Catatan:

pandangan bahwa perlu dioptimalkan pemanfaatan
interim registry yang sudah berjalan dan mengevaluai
pembelajaran yang diperoleh untuk pengembangan
lebih lanjut. Disepakati pembahasan mengenai hal ini
akan dilakanjutkan dalam sidang SBI tahun yang akan
datang di Bonn.
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7(b)

9

SBI

SBI

Kode/Item

Article 6 of
the Paris
Agreement
dan Mitigasi
Perubahan
Iklim

Adaptasi
Perubahan
Iklim

National adaptation
plans (NAPs)

Judul

Kelompok
Isu

Procedures,
mechanisms and
institutional
arrangements for
appeals against
decisions of the
Executive Board of
the clean
development
mechanism

Agenda

Persidangan pada agenda SBI item 9 telah
menghasilkan conclusion, yang memuat
penerimaan information paper mengenai
kemajuan dalam proses penyusunan dan
pelaksanaan NAPs dan dokumen lain. SBI
merekomendasikan draft decision untuk

Dokumen : FCCC/SBI/2016/L.30.

Telah diadopsi Conclusion SBI45 yang
memberikan mandat untuk meneruskan
pembahasan mengenai agenda item 7(b)
pada sesi SBI50 (Juni 2019) berdasarkan
dokumen FCCC/SBI/2012/33/Add.1 yang
dihasilkan di Doha.

menunda pembahasan hingga SBI 50 (Juni
2019)

consultation on procedures, mechanism and
institutional arrangements for appeals against
decisions of the Executive board of the clean
development mechanism” disepakati untuk

Dalam pembahasan agenda 7(b) “Informal

agenda report of the UNFCCC bodies saat
closing COP).

Pada pembahasan internal G77 & China mengenai
NAPs yang difasilitasi Ghana Indonesia meminta

Posisi Indonesia adalah sesuai yang dibahas di tanah
air, dan sudah tertampung dalam teks decision yang
disepakati.

Perlu menyusun posisi Indonesia terkait CDM
Indonesia untuk pertemuan SBI-46.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

berikutnya. (perlu dicek kembali dalam
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Kode/Item

Agenda

Judul

Kelompok
Isu

Selain itu, para pihak diharapkan dapat terus
menyampaikan informasi mengenai kemajuan
penyusunan dan implementasi NAPs,
pengalaman lain, best practises,
pembelajaran, kesenjangan dan kebutuhan,
dukungan yang disediakan dan diterima
dalam proses penyusunan/pelaksanaan NAPs
secara online melalui kuesioner ke NAP
Central. Batas waktu submisi terkait NAPs

penyiapan NAPs atau proses perencanaan
adaptasi lain di tingkat nasional; (iv) Negara
berkembang diharapkan dapat mengakses
dana tersebut untuk mempercepat
penyusunan NAPs.

Climate Fund Readiness and Preparatory
Support Programme untuk mendukung

Draft decision berisi pokok-pokok penting
antara lain: (i) negara berkembang masih
menghadapi tantangan dalam mengakes
dana GCF untuk menyusun dan
mengimplementasian NAPs; (ii) kebutuhan
pedoman teknis dan dukungan untuk
implementasi NAPs; (iii) apresiasi terhadap
Board GCF yang telah menyetujui dana
sebesar USD 3 juta/negara melalui the Green

informasi mengenai kesulitan yang dihadapi Parties
dalam mengakses dana GCF, guna memantapkan
dukungan Indonesia pada para 7 draft decision.
Dicontohkan oleh Timor Leste bahwa proposal sudah
dua tahun tapi belum ada kemajuan. Demikian juga
negara Afrika lainnya.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

menjadi pertimbangan dan diadopsi oleh
para Pihak terkait NAPs.
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10

4

11

5

SBI

SBSTA

SBI

SBSTA

Kode/Item

Adaptasi
Perubahan
Iklim

Adaptasi
Perubahan
Iklim

Report of the
Executive
Committee of the
Warsaw
International
Mechanism for Loss
and Damage
associated with
Climate Change
Impacts

Judul

Kelompok
Isu

Report of the
Adaptation
Committee

Agenda

i)

placeholder workstream terkait
pendanaan pada tanggal 28 Februari

Permintaan submisi dari negara Pihak dan
organisasi relevan sebagai masukan
penyusunan ‘indicative framework of 5years rolling workplan’ khususnya untuk

Persidangan terkait laporan WIM
menghasilkan conclusion dan draft decision,
yang berisi pokok-pokok sebagai berikut:

International Mechanism on Loss and
Damage (WIM) Executive Committee
(Excomm) report; dan (ii) Review dari WIM.

Pada awal persidangan gabungan SBI agenda
item 11 dan SBSTA agenda item 5 para Pihak
menyepakati untuk menghasilkan conclusion
dan decision terpisah mengenai: (i) Warsaw

Persidangan pada SBI agenda item 10 dan
SBSTA agenda item 4 telah menghasilkan
conclusion, yang berisi rekomendasi draft
decision terkait laporan Adaptation
Committee sebagai pertimbangan untuk
diadopsi oleh COP-22.

• Menekankan bahwa review dari WIM harus memiliki
komponen backward looking dan forward looking
secara seimbang untuk memastikan WIM dapat
melaksanakan mandat dan fungsinya
• Menekankan pentingnya review berkala WIM
• Menekankan bahwa WIM akan tetap di bawah
guidance dari COP dan selayaknya tetap
melaksankan fungsi lewat modalitas dan komposisi
yang ada, sampai ada keputusan lain yang
mengatur

enhancing action and support.

• Menerima laporan WIM excom dan menyadari
kepentingan adanya strategic workstream untuk
meng-guide implementasi fungsi WIM terkait

Pandangan Indonesia yang disampaikan dalam
persidangan adalah sebagai berikut:

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

pada 4 Oktober 2017.
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Kode/Item

Agenda

Judul

Kelompok
Isu

Loss and Damage

Menginisasi dan/atau melanjutkan upaya
integrasi efforts dari badan di bawah
Konvensi untuk upaya penanggulangan

-

Bahwa WIM akan tetap beroperasi
dibawah guidance dari COP sampai

berikut:

International Mechanism for Loss and
Damage associated with Climate Change
Impacts menghasilkan conclusion dan
decision, dengan pokok-pokok sebagai

Pembahasan terkait Review of the Warsaw

iv) Negara Pihak menerima laporan WIM
termasuk rekomendasi terhadap COP
serta indicative 5 years rolling
workplannya, termasuk adanya
placeholder spesifik mengenai kebutuhan
akan Means of Implementation (MoI)

iii) Bahwa WIM akan tetap menjalankan
mandate dan fungsinya melalui
modalitas, komposisi dan yang dimiliki
saat ini sampai adanya keputusan terkait
lebih lanjut

ii)

Penguatan referensi terhadap Paris Agreement
terkait mandat WIM

v) Referensi terhadap working group yang dibangun
atas mandate Paris Agreement

iv) Serta meminta dukungan Negara pihak terkait
kecukupan dukungan bgi WIM Excomm untuk
melakukan mandat kerjanya

iii) Menginisasi dan/atau melanjutkan upaya integrasi
efforts dari badan di bawah Konvensi untuk upaya
penanggulangan Loss and Damage

ii) Permintaan submisi dari negara Pihak dan
organisasi relevan sebagai masukan penyusunan
‘indicative framework of 5-years rolling workplan’;
serta meminta Secretariat menyiapkan sintesa atas
submisi tersebut

i)

Posisi bersama G77+China yang disampaikan oleh
Costa Rica selaku koordinator interim sub-thematic
Loss and Damage, mencakup:

Berkenaan dengan laporan WIM Excom, Para Pihak
dapat menerima laporan yang disampaikan termasuk
rekomendasi kerangka kerja sebagai dasar
penyusunan rencana kerja 5 tahun WIM.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

2017; serta meminta Sekretariat
menyiapkan sintesa atas submisi tersebut
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Kode/Item

Agenda

Judul

Kelompok
Isu

Disepakati mengenai keberlanjutan dan
kontinuutas implementasi fungsi dan
mandat dari WIM
Kesepakatan mengenai review berkala
dari WIM terhadap mandat, struktur dan
efektivitasnya, namun Parties tidak
sepakat akan adanya rentang periode
dan menyerahkan ketentuan pelaksanaan
review selanjutnya pada keputusan
review yang sedang berlangsung. Untuk
mendukung hal ini, disepakati pula
bahwa SBs harus dapat memfinalkan TOR
review 6 bulan sebelum review dilakukan.
TOR review juga perlu
mempertimbangkan technical paper yang
disusun oleh Sekretariat berdasarkan
submisi dari negara Pihak mengenai 5
years rolling workplan dari WIM Excom
Institutional Arrangement dari WIM
dalam menginisiasi dan memperkuat
kolaborasi dengan lembaga relevan di
dalam dan di luar Konvensi; membentuk
sub-struktur WIM untuk mendukung
implementasi 5 years rolling workplan
Meminta PCCB untuk

-

-

-

-

“Request the Excom to include in its 5yrs rolling
workplan a strategic workstream to guide the
implementation of the WIM function of enhancing
action and support, including finance, technology and
capacity building, to address associated with the
adverse effect of climate change”

Terkait referensi terhadap penyediaan support
disepakati menggunakan agreed language dari
Dec.2/CP.19:

Usulan tersebut belum sepenuhnya diterima, terutama
untuk butir (ii) dan (iv) yang membutuhkan
pembahasan lebih lanjut.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

adanya keputusan lain
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6(a)

12(a
)

SBI

SBSTA

12

SBI

Kode/Item

Pengembang
an dan Alih
Teknologi
Pengembang
an dan Alih
Teknologi

Joint annual report
of the Technology
Executive
Committee and the
Climate Technology
Centre and Network
for 2016

Judul

Kelompok
Isu

Development and
transfer of
technologies

Agenda

Menerima Informal Note dari cofasilitator sebagai modalitas dalam
pembahasan TOR review mendatang,
namun sepakat tidak membatasi
cakupannya hanya pada guiding question
yang teridentifikasi dalam dokumen
tersebut.

Pokok-pokok yang tertuang dalam decision
tersebut adalah sebagai berikut:

Persidangan agenda SBI item 12a (joint
SBSTA item 6a) telah menghasilkan draft
decision untuk dipertimbangkan dan diadopsi
pada COP 22. Dokumen yang diadopsi pada
pertemuan informal tercantum dalam
dokumen FCCC/SB/2016/L.5 tanggal 11
November 2016.

-

dan 13. Namun perlu dipantau lebih jauh mengenai
pelaksanaannya.

Hal tersebut sudah tercantum di dalam dokumen draft
Decision yang disusun, yaitu pada paragraf 4, 9, 12

Dalam kertas posisi Indonesia, Indonesia
mengharapkan adanya peningkatan efisiensi dan
efektifitas dukungan CTCN ke Indonesia dan negara
berkembang lainnya.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

mempertimbangkan isu Loss and
Damage dalam kerangka kerja
kedepannya
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Kode/Item

Agenda

Judul

Kelompok
Isu

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

paragraf.
Disampaikan apresiasi negara-negara
atas laporan bersama dan kerjasama
antara TEC dan CTCN serta badanbadan lain di bawah Konvensi, serta
dorongan untuk kerjasama lebih lanjut
TEC dan CTCN diminta untuk terus
memperbaiki prosedur untuk
penyusunan laporan berikutnya, dan
memasukkan bab mengenai tantangan
dan lessons learned
Dalam paragraf mengenai kegiatan TEC,
disampaikan apresiasi terhadap rencana
kerja TEC 2016-2018, hal-hal penting
bagi TEC dalam pelaksanaan, serta
perlunya mengkaitkan antara TNA, NDC
dan NAP untuk efektivitas pelaksanaan
aksi
Dalam paragraf mengenai kegiatan
CTCN, disampaikan apresiasi terhadap
kegiatan CTCN, mendorong kerjasama
dengan GCF, mengingat permasalahan
keuangan yang dialami CTCN. Untuk itu
diperlukan juga kolaborasi antara NDA
untuk GCF dan NDE teknologi
Hasil kolaborasi antara CTCN dengan
GCF serta antara NDA dan NDE

Draft Decision tersebut terdiri atas 17
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SBI

12(b
)

Kode/Item

Judul

Scope and
modalities for the
periodic assessment
of the Technology
Mechanism in
relation to
supporting the
implementation of
the Paris Agreement

Agenda

Pengembang
an dan Alih
Teknologi

Kelompok
Isu

Namun karena pada SBI 44 ditetapkan bahwa
negara-negara diminta untuk menyampaikan
pandangannya mengenai lingkup dan
modalitas untuk pengkajian berkala dengan
batas waktu tanggal 25 Januari 2017 untuk
dipertimbangkan pada SBI 46, maka
disepakati bahwa isu ini akan dibahas dalam
SBI 46

paragraf. Pada SBI 44 telah mulai dilakukan
penjabaran mengenai lingkup dan modalitas
untuk kajian berkala (periodic assessment)
terhadap Technology Mechanism
sebagaimana tercantum dalam decision
1/CP.21, paragraf 69.

Draft conclusion tersebut terdiri atas 3

Persidangan agenda SBI item 12b telah
menghasilkan draft conclusion untuk
dipertimbangkan dan diadopsi pada COP 22.
Dokumen yang diadopsi pada pertemuan
informal tercantum dalam dokumen
FCCC/SB/2016/L.27 tanggal 10 November
2016.

Dalam kertas posisi Indonesia, disampaikan bahwa
pengkajian berkala (periodic assessment) penting
untuk melihat keefektifan pelaksanaan Paris
Agreement yang terkait Technology Development and
Transfer serta memantau “adequacy of support” yang
diberikan melalui Technology Mechanism. Selain itu
lingkup dan modalitas untuk pengkajian berkala juga
terkait dengan global stocktake dan transparency of

action and support.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

dimasukkan ke dalam laporan tahunan
untuk COP 23
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SBI

12(c)

Kode/Item

Judul

Poznan strategic
programme on
technology transfer

Agenda

Pengembang
an dan Alih
Teknologi

Kelompok
Isu

SBI memadang perlu pelaksanaan TNA dan
memanfaatkan System for Transparent
Allocation of Resources allocation untuk
mengarahkan pelaksaaan hasil-hasil TNA. SBI
menunggu update report TEC mengenai
evaluasi PSP.

paragraf. Disampaikan apresiasi SBI kepada
GEF terkait pelaksanaan Poznan Strategic
Programme on technology transfer (PSP), dan
disetujuinya 31 proyek teknologi mitigasi dan
10 proyek adaptasi selama kurun waktu
pelaporan. SBI juga mengapresiasi kerjasama
antara CTCN dengan regional technology
transfer and finance centre yang didukung
oleh GEF melalui program PSP. SBI juga
mendorong kerjasama antara focal point GEF
dengan NDE teknologi.

Draft Conclusion tersebut terdiri atas 6

Dalam posisi Indonesia, terdapat sejumlah catatan
yaitu pada bulan Oktober 2015 telah dikeluarkan
laporan akhir evaluasi terhadap PSP yang dilakukan
oleh TEC, dengan tujuan memperbaiki Technology
Mechanism. PSP merupakan skema pembiayaan
Global Environment Facility (GEF) untuk mendukung
alih teknologi melalui beberapa saluran, antara lain
CTCN, pilot project, TNA, public-private-partnership.
Indonesia tidak termasuk negara yang mendapatkan
bantuan Trust Fund GEF dalam skema PSP.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

Persidangan agenda SBI item 12c telah
menghasilkan draft conclusion untuk
dipertimbangkan dan diadopsi pada COP 22.
Dokumen yang diadopsi pada pertemuan
informal tercantum dalam dokumen
FCCC/SB/2016/L.29 tanggal 10 November
2016.
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SBI

13

Kode/Item

Judul

Compilation and
synthesis of second
biennial reports
from Parties
included in Annex I
to the Convention

Agenda

Finance

Kelompok
Isu

2. Mengundang anggota SCF, negara Pihak,
dan stakeholder eksternal untuk
memberikan submisi mengenai review
fungsi SCF berdasarkan TOR yang menjadi
bagian dari decision ini untuk digunakan
pertimbangan SBI pada May 2017.
3. Meminta SBI 46 untuk melakukan review
atas fungsi SCF berdasarkan TOR pada
lampiran decision dan submisi.
4. Meminta Sekretariat untuk menyiapkan
technical paper mengenai review dari SCF
dengan mempertimbangkan kesimpulan
SBI untuk selanjutnya digunakan sebagai
pertimbangan oleh SBI 47 pada November
2017
5. Meminta SBI untuk melengkapi proses
review atas fungsi SCF pada COP 23.

Finance.

Pokok-pokok yang tertuang dalam decision
tersebut sebagai berikut:
1. mengadopsi TOR untuk mereview fungsi
dari Standing Committee mengenai

Submisi Indonesia telah tertampung dalam lampiran
dokumen FCCC/SBI/2016/L.40 berupa TOR untuk
review fungsi SCF.

Selain itu, Indonesia juga mengusulkan agar dapat
mengeksplor kemungkinan peningkatan fungsi SCF
untuk memenuhi mandatnya yang sesuai dengan Paris
Agreement.

Merujuk pada permintaan Co-Chair pada minggu
pertama persidangan bahwa negara Pihak memiliki
kesempatan untuk memberikan submisi, maka
Indonesia telah memberikan submisi dengan
menekankan bahwa review fungsi SCF harus
meningkatkan efisiensi dan efektifitas SCF dalam
menjalankan fungsinya.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

Persidangan pada agenda SBSTA item 13
bertujuan membahas mengenai TOR untuk
review fungsi SCF dan telah menghasilkan
decision FCCC/SBI/2016/L.40.

Intervensi/Submisi/Posisi
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SBI

14

Kode/Item

Judul

Capacity-building in
developing
countries

Agenda

Capacity
Building

Kelompok
Isu
Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

Submisi disampaikan paling lambat sebelum
May 2017.

Intervensi/Submisi/Posisi
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SBI

14(a
)

Kode/Item

Judul

Third
comprehensive
review of the
implementation of
the framework for
capacity-building
under the
Convention

Agenda

Capacity
Building

Kelompok
Isu

Disampaikan mengenai pentingnya
networking, kolaborasi, dan dimasukannya
informasi ke dalam Capacity Building portal.
Negara-negara diminta untuk menyampaikan
submisi mengenai topik potensial untuk
Durban Forum ke-6 paling lambat tanggal 9
Maret 2017. Penetapan Third Comprehensive
Review akan dilakukan pada SBI ke-50 bulan
Juni 2019, dan disampaikan ke COP pada
bulan November 2019

Draft decision ini juga memuat mengenai
tujuan capacity building di negara sedang
berkembang, tujuan PCCB, serta bagaimana
meningkatkan capacity building di negara
sedang berkembang. Dikemukakan juga halhal yang perlu dimuat dalam rencana kerja
PCCB 2016 – 2020

Draft Decision tersebut terdiri atas preamble
dan 14 paragraf. Preamble memuat prinsip
Capacity Building, serta apresiasi terhadap
technical paper yang sudah disusun,
pertemuan Durban Forum ke-5 yang sudah
dilaksanakan, dan praktek maupun pelibatan
yang sudah berlangsung.

Indonesia menyetujui bahwa PCCB dimaksudkan untuk
meningkatkan koherensi dan koordinasi antara
berbagai kegiatan. Posisi Indonesia tersebut telah
terakomodir dan dimuat di dalam Draft Decision yang
dihasilkan, pada keseluruhan paragrafnya.

Dengan semakin banyaknya informasi mengenai
kegiatan CB, harus ada mekanisme pelaporan yang
semakin baik, sehingga bisa didapatkan gambaran
yang lebih jelas dan terintegrasi mengenai
pelaksanaan CB, sehingga CB harus menjawab
kesenjangan/gap kebutuhan CB.

Dalam kertas posisinya, Indonesia sepakat dengan
sebagian besar butir-butir yang diajukan dalam third
comprehensive review yang sejalan dengan
kepentingan Indonesia, antara lain: (i) CB harus
bersifat partisipatif, sesuai dengan kebutuhan masingmasing negara, serta berdasarkan prioritas dan kondisi
nasional; (ii) Harus melibatkan semua pihak, baik
pemerintah maupun non party stakeholder.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

Persidangan agenda SBI item 14a telah
menghasilkan draft decision untuk
dipertimbangkan dan diadopsi pada COP 22.
Dokumen yang diadopsi pada pertemuan
informal tercantum dalam dokumen
FCCC/SBI/2016/L.38 tanggal 11 November
2016.
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SBI

14(b
)

Kode/Item

Judul

Third
comprehensive
review of the
implementation of
the framework for
capacity-building
under the Kyoto
Protocol

Agenda

Capacity
Building

Kelompok
Isu

Negara-negara diminta untuk menyampaikan
submisi pada tanggal 9 Maret 2017 mengenai

Third comprehensive review pelaksanaan
peningkatan kapasitas di bawah Kyoto
Protocol akan ditetapkan pada SBI 52, untuk
dilaporkan pada CMP 17.

penguatan kerangka peningkatan kapasitas di
bawah Kyoto Protocol, pelaporan, dan
peningkatan kerjasama.

Draft decision ini juga memuat mengenai

Draft Decision tersebut terdiri atas 9
paragraf. Meskipun tujuan dan lingkup
kebutuhan dan prioritas capacity building
untuk negara sedang berkembang (Decision
2/CP.7) dan partisipasi dalam kegiatan CDM
(Decision 29/CMP.1) masih relevan, perlu
dipertimbangkan pula isu-isu baru yang
muncul bagi capacity building di negara
sedang berkembang.

Karena posisi Indonesia bersifat umum, maka hal-hal
yang dikemukakan di atas serta kepentingan Indonesia
sudah tercakup di dalam draft decision. Selanjutnya
Indonesia dapat menyampaikan usulan lainnya melalui
submisi yang diminta.

Indonesia memiliki kepentingan bahwa semua
dukungan pelaksanaan capacity building yang
dilakukan harus bersifat transparan, sesuai dengan
kebutuhan, dan berkelanjutan

Dalam kertas posisi Indonesia disampaikan bahwa
informasi capacity building yang akan dikaji termasuk
pula yang dilakukan oleh badan-badan yang dibentuk
di bawah Konvensi dan Kyoto Protocol.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

Persidangan agenda SBI item 14b telah
menghasilkan draft decision untuk
dipertimbangkan dan diadopsi pada COP 22.
Dokumen yang diadopsi pada pertemuan
informal tercantum dalam dokumen
FCCC/SBI/2016/L.39 tanggal 11 November
2016.
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SBI

14(c)

Kode/Item

Judul

Paris Committee on
Capacity-building

Agenda

Capacity
Building

Kelompok
Isu

SBI juga menyepakati enam unit operasional

Agreement.

paragraf. SBI sepakat bahwa untuk tahun
2017 fokus atau tema pertama Paris
Committee on Capacity-building adalah
kegiatan peningkatan kapasitas untuk
pelaksanaan NDC dalam kerangka Paris

Draft Conclusion tersebut terdiri atas 3

Persidangan agenda SBI item 14c telah
menghasilkan draft conclusion untuk
dipertimbangkan dan diadopsi pada COP 22.
Dokumen yang diadopsi pada pertemuan
informal tercantum dalam dokumen
FCCC/SBI/2016/L.34 tanggal 11 November
2016.

Negara-negara juga diminta untuk melakukan
submisi pada tanggal 9 Maret 2017 mengenai
topik potensial terkait Kyoto Protokol untuk
pertemuan Durban Forum ke-6.

Di samping itu, dalam submisi mengenai PCCB,
disebutkan bahwa PCCB pertama-tama harus
memfokuskan pada perumusan Annual Work Plan
sampai 2020. Tema tahunan akan berkaitan dengan
Annual Work Plan tersebut. Indonesia juga
mengusulkan mengenai evaluasi berkala capacity
building untuk melihat kebutuhan peningkatan
kapasitas, serta penyusunan roadmap. Untuk anggota
PCCB, Indonesia mengusulkan GCF & GEF, TEC,
CTCN, Adaptation Committee, SCF, LEG and WIM
Excom. Indonesia merekomendasikan peningkatan

Dalam kertas posisi Indonesia disebutkan bahwa harus
lebih diperjelas mengenai prosedur kerja dan bentuk
kegiatan PCCB, sehingga jelas bagaimana negara
sedang berkembang dapat memanfaatkan peluang
yang ada,serta dukungan PCCB harus berimbang.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

pandangan tentang fourth review
pelaksanaan kerangka peningkatan kapasitas
di negara-negara economies in transition
untuk ditetapkan pada SBI 46, dan
disampaikan pada CMP 13.
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15

9

SBI

SBSTA

Kode/Item

Judul

Agenda (b)
Modalities, work
program and
function under the
Paris Agreement of

Agenda (a)
Improved forum and
work.

Impact of the
implementation of
response measures

Agenda

.

Response
Measure

Kelompok
Isu

Pada pembahasan agenda tersebut, G77 dan
China mengusulkan prioritas area : trade
related response measures, pembangunan
berkelanjutan, capacity building dan poverty
eradication. Namun, area prioritas tersebut

Pada pembahasan agenda (a) Improved
forum and work programme, yang telah
dilaksanakan sebanyak 6 pertemuan, mulai
tanggal 7-11 November 2016, terdapat isuisu mengemuka yaitu identifikasi prioritas
area yang akan disepakati dalam
implementasi program kerja.

SBI menyepakati bahwa perwakilan dari
badan-badan lain di bawah Konvensi dan unit
operasional Financial Mechanism lainnya akan
diundang untuk mengidentifikasi pihak-pihak
yang harus dilibatkan dalam kegiatankegiatan terkait PCCB, terutama meminta
perwakilan CTCN untuk berpartisipasi dalam
pertemuan pertama CTCN.

Committee, Least Developed Countries
Expert Group (LEG), SCF dan TEC.

poverty eradication dikaitkan dengan dampak
implementasi RM, dan perlunya capacity building
terutama untuk memahami penggunaan modeling
tools yang dijabarkan dalam technical paper sebagai
panduan bagi Negara berkembang memahami
dampak implementasi RM.

work programme dan (b) modalities, work program
and function posisi Indonesia berkaitan dengan

Pada pembahasan agenda (a) Improved forum and

Meskipun belum sebagian usulan Indonesia
tertampung di dalam draft conclusion, namun hal
tersebut masih dapat disampaikan pada sesi SBI
maupun pertemuan PCCB. Apalagi Indonesia terpilih
menjadi anggota PCCB.

sinergi upaya peningkatan kapasitas yang dilakukan
oleh badan-badan UNFCCC

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

Financial Mechanism yang akan diundang
untuk berpartisipasi pada pertemuan
pertama PCCB, yaitu: GEF, GCF, Adaptation

Intervensi/Submisi/Posisi
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Kode/Item

Judul

the forum on the
impact of the
implementation of
response measure

Agenda
Kelompok
Isu
Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

Namun, pada Informal Consultation sore hari,
akhirnya disepakati bahwa internasional
organisasi atau intergovernmental
organization termasuk UNDP, UNCTAD, ILO
atau organisasi internasional lainnya. Draft
Conclusi tersebut akhirnya dapat disepakati

Pada tanggal 11 November 2016 pagi, draft
conclusion baru dibahas. Yang isinya bersifat
sangat umum sebagai basis bahan negosiasi.
Isu yang mengemuka adalah pemilihan
internasional organization sebagai bagian
dari “technical expert group”. Awalnya EU
dan USA bertahan pada posisi mengusulkan
UNDP dan ILO. Sementara African Group
mengusulkan UNCTAD menggantikan UNDP.

Perundingan “trade related RM” tidak
mencapai kesepakatan sehingga prioritas
area lain tidak dibahas. Dan para pihak
meminta co-chairs menyusun draft
conclusion.

tidak disetujui oleh EU dan USA. EU
menampaikan tidak perlu ada prioritas are
yang disepakati, namun perlu regional
prioritas. USA menyampaikan argument
bahwa isu mengenai “trade related RM”
menjadi urusan WTO.

Intervensi/Submisi/Posisi
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Kode/Item

Agenda

Judul

Kelompok
Isu
Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

Pada Draft tersebut usulan kelompok negara
G77 dan Chinca, Grup Afrika mengusulkan
adanya deadline untuk penyusunan Reflection
Note (31 Maret 2017) dan usulan tersebut

Pada permbahasan agenda yang ke-4 tanggal
10 November 2016, sudah ada draft konklusi
yang disiapkan oleh Co-Chairs. Draft
conclusion tersebut terdiri dari 2 point yang
pada prinsipnya meminta Chairs of SB
menyiapkan Reflection Note berdasarkan
submisi dan view Parties yang akan menjadi
bahan diskusi pada SB 46.

Isu-isu tersebut disampaikan dalam submisi
yang dirundingkan. Namun tidak ada
kesepakatan sama sekali.

telah dilaksanakan sebanyak 5 pertemuan,
mulai tanggal 7-11 November 2016, terdapat
isu-isu mengemuka yang dapat
dikelompokkan menjadi: (i) Modalities; (ii)
Work programme; dan (iii) Enhanced forum

Pada pembahasan agenda (b) Modalities,
work programme and functions under the
Paris Agreement of the forum on the impact
of implementation of response measure yang

dan siap untuk diadopsi sebagai salah satu
hasil sesi SB 45.
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SBI

16

Kode/Item

Judul

Gender and climate
change

Agenda

Gender

Kelompok
Isu

supplementary budget.

Pembahasan tentang timing dapat disetujui
oleh Parties. Parties diminta untuk
memberikan kontribusi untuk kegiatan pada
tingkat nasional, sedangkan pembiayaan
secretariat akan dimasukkan ke dalam

decision.

Persidangan selanjutnya membahas: (i) draft
decision untuk bagian-bagian yang masih
diperlukan rephrasing agar sesuai dengan
standard language; (ii) timing pelaksanaan
decision untuk melanjutkan Lima Working
Program on Gender dan timing penyusunan
Gender Action Plan; dan (iii) peran Secrtariat
mengingat peran yang diminta menjadi
banyak dan mempertimbangkan kemampuan
keuangan sekrretariat; dan (iv) Finalisasi draft

gender decisions dan submission Indonesia.

Diskusi awal terkait draft suggestion for

Pada 11 November drat conclusion tersebut
disepakati dan siap untuk diadopsi sebagai
salah satu hasil sesi SB 45.
Disampaikan beberapa pandangan dan masukan
Indonesia atas draft suggestion for gender decisions
termasuk salah satunya tentang pentingnya gender
action plan. Pembahasan gender agar disesuaikan
dengan Lima Working Program on Gender namun
juga mempertimbangkan kesiapan Parties. Usulan
Indonesia sudah tercakup dalam draft awal decision.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

disepakati.

Intervensi/Submisi/Posisi

Hasil Persidangan

MARRAKECH CLIMATE CHANGE CONFERENCE, MAROKO, 7-18 NOVEMBER 2016

MATRIK LAPORAN HASIL PERSIDANGAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA PADA

17

17(a
-c)

SBI

SBI

Kode/Item
Finance

Finance

Administrative,
financial and
institutional matters
Budget performance
for the biennium
2016–2017
Audit report and
financial statements
for 2015

Judul

Kelompok
Isu

Administrative,
financial and
institutional matters

Agenda

1. Sangat mendorong negara Pihak yang
belum memberikan kontribusi secara
penuh kepada core budget saat ini
dan/atau biennium yang lalu untuk segera
diselesaikan;

Sedangkan pokok-pokok pada addendum
dari decision ini sebagai berikut:

Kepentingan Indonesia untuk lebih memahami kondisi
pendanaan di Sekretariat UNFCCC telah terakomodir

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

Agenda ini membahas mengenai
ketersediaan dana di Sekretariat UNFCCC,
laporan audit, serta hal-hal administratif
lainnya.Persidangan pada Agenda ini telah
menghasilkan dokumen
UFCCC/SBI/2016/.41* dan dokumen
FCCC/SBI/2016/L.41/Add.1 dan
FCCC/SBI/2016/L.41/Add.2
Pokok-pokok yang tertuang dalam decision
tersebut bahwa SBI merekomendasikan
bahwa draft keputusan mengenai financial
dan budgetary matters untuk
dipertimbangkan COP 22 dan draft
keputusan tersebut akan dipertimbangkan
dan diadopsi oleh COP CMP 12.

Intervensi/Submisi/Posisi
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Judul

Kelompok
Isu

3. Mendorong negara Pihak untuk
kontribusi lebih lanjut ke Trust Fund untuk
partisipasi dalam UNFCCC, dalam rangka
menjamin partisipasi di negosiasi tahun
2017, dan untuk mendukung kegiatankegiatan.

SBSTA

3

Nairobi work
programme on
impacts,
vulnerability and
adaptation to
climate change
Adaptasi
Perubahan
Iklim

•

•

Mencatat submisi dari para Pihak, mitra
NPW, dan organisasi terkait lain mengenai
kegiatan yang telah dilakukan di bidang
dampak perubahan iklim terhadap
kesehatan manusia sebagai dasar yang
bermanfaat dalam melaksanakan Focal
Point Forum ke-10
Sekretariat diminta untuk menyiapkan

Persidangan pada ageda SBI item 3 telah
menghasilkan conclusion, yang berisi pokokpokok sebagai berikut:

Submisi Indonesia mengenai kegiatan yang telah
dilaksanakan di bidang dampak perubahan iklim
terhadap kesehatan telah tercatat.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

2. Meminta negara Pihak untuk
menyelesaikan kontribusi core budget
untuk tahun 2017 dengan batas waktu 1
Januari untuk setiap tahunnya sesuai
dengan prosedur pendanaan COP.

Intervensi/Submisi/Posisi
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4

10

SBSTA

SBI

Kode/Item

Judul

Report of the
Adaptation
Committee

Agenda

Adaptasi
Perubahan
Iklim

Kelompok
Isu
Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

Sekretariat diminta menggali peluang untuk
memperkuat kemitraan dengan regional
centres and networks, pemerintah daerah,
dunia usahan, organisasi ilmiah, akademisi,
organisasi yang mewakili masyarakat adat,
kelompok agama/spiritual, konstituen
gender, organisasi pemud, media massa,
dan keterkaitan dengan UN SDG.

•

Persidangan pada SBI agenda item 10 dan
SBSTA agenda item 4 telah menghasilkan
conclusion, yang berisi rekomendasi draft
decision terkait laporan Adaptation Committee
sebagai pertimbangan untuk diadopsi oleh

SBSTA memutuskan bahwa aktifitas
dibawah NWP harus dilaksanakan dengan
cara yang dapat meningkatkan peran NWP
sebagai simpul pengetahuan untuk
mendukung penguatan aksi adaptasi

•

synthesis paper berdasarkan submisi dari
para Pihak dan organisasi mitra serta hasil
Focal Point Forum ke-10 untuk menjadi
pertimbangan SBSTA 46 (May 2017).
SBSTA menyepakati mempertimbangkan
cara untuk meningkatkan efektifitas Focal
Point Forum
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5

11

SBSTA

SBI

Kode/Item

Judul

Report of the
Executive
Committee of the
Warsaw
International
Mechanism for Loss
and Damage
associated with
Climate Change
Impacts

Agenda

Adaptasi
Perubahan
Iklim

Kelompok
Isu

Menginisasi dan/atau melanjutkan upaya
integrasi efforts dari badan di bawah
Konvensi untuk upaya penanggulangan
Loss and Damage

ii)

iii) Bahwa WIM akan tetap menjalankan

Permintaan submisi dari negara Pihak dan
organisasi relevan sebagai masukan
penyusunan ‘indicative framework of 5years rolling workplan’ khususnya untuk
placeholder workstream terkait pendanaan
pada tanggal 28 Februari 2017; serta
meminta Secretariat menyiapkan sintesa
atas submisi tersebut

i)

Persidangan terkait laporan WIM menghasilkan
conclusion dan draft decision, yang berisi
pokok-pokok sebagai berikut:

International Mechanism on Loss and Damage
(WIM) Executive Committee (Excomm) report;
dan (ii) Review dari WIM.

Pada awal persidangan gabungan SBI agenda
item 11 dan SBSTA agenda item 5 para Pihak
menyepakati untuk menghasilkan conclusion
dan decision terpisah mengenai: (i) Warsaw

•

Penguatan referensi terhadap Paris Agreement

Posisi bersama G77+China yang disampaikan oleh
Costa Rica selaku koordinator interim sub-thematic
Loss and Damage, mencakup:

Berkenaan dengan laporan WIM Excom, Para Pihak
dapat menerima laporan yang disampaikan termasuk
rekomendasi kerangka kerja sebagai dasar
penyusunan rencana kerja 5 tahun WIM.

Indonesia menekankan bahwa review dari WIM
harus memiliki komponen backward looking dan
forward looking secara seimbang untuk memastikan
WIM dapat melaksanakan mandat dan fungsinya.
Indonesia juga menekankan pentingnya review
berkala WIM, dan menekankan bahwa WIM akan
tetap di bawah guidance dari COP dan selayaknya
tetap melaksankan fungsi lewat modalitas dan
komposisi yang ada, sampai ada keputusan lain yang
mengatur.

Pandangan Indonesia yang disampaikan yaitu
menerima laporan WIM excom dan menyadari
kepentingan adanya strategic workstream untuk
meng-guide implementasi fungsi WIM terkait
‘enhancing action and support’.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

COP-22.

Intervensi/Submisi/Posisi

Hasil Persidangan
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Kode/Item

Agenda

Judul

Kelompok
Isu

Implementation (MoI)

iv) Negara Pihak menerima laporan WIM
termasuk rekomendasi terhadap COP serta
indicative 5 years rolling workplannya,
termasuk adanya placeholder spesifik
mengenai kebutuhan akan Means of

“Request the Excom to include in its 5yrs rolling
workplan a strategic workstream to guide the
implementation of the WIM function of enhancing
action and support, including finance, technology
and capacity building, to address associated with
the adverse effect of climate change”

Terkait referensi terhadap penyediaan support
disepakati menggunakan agreed language dari
Dec.2/CP.19:

terkait WIM;
Permintaan submisi dari negara Pihak dan
organisasi relevan sebagai masukan penyusunan
‘indicative framework of 5-years rolling
workplan’; serta meminta Secretariat
menyiapkan sintesa atas submisi tersebut;
• Menginisasi dan/atau melanjutkan upaya
integrasi efforts dari badan di bawah Konvensi
untuk upaya penanggulangan Loss and Damage;
• meminta dukungan Negara pihak terkait
kecukupan dukungan bgi WIM Excomm untuk
melakukan mandate kerjanya; dan
• Referensi terhadap working group yang
dibangun atas mandate Paris Agreement.
Usulan tersebut belum sepenuhnya diterima,
terutama untuk butir (ii) dan (iv) yang membutuhkan
pembahasan lebih lanjut.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

mandate dan fungsinya melalui modalitas,
komposisi dan yang dimiliki saat ini sampai
adanya keputusan terkait lebih lanjut

Intervensi/Submisi/Posisi

Hasil Persidangan

•
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6

6(a)

12(a
)

SBSTA

SBSTA

SBI

Kode/Item
Pengembang
an dan Alih
Teknologi
Pengembang
an dan Alih
Teknologi

Joint annual report
of the Technology
Executive
Committee and the
Climate Technology
Centre and Network
for 2016

Judul

Kelompok
Isu

Development and
transfer of
technologies

Agenda

Dalam paragraf mengenai kegiatan TEC,
disampaikan apresiasi terhadap rencana kerja
TEC 2016-2018, hal-hal penting bagi TEC
dalam pelaksanaan, serta perlunya mengkaitkan
antara TNA, NDC dan NAP untuk efektivitas
pelaksanaan aksi

Disampaikan apresiasi negara-negara atas
laporan bersama dan kerjasama antara TEC dan
CTCN serta badan-badan lain di bawah
Konvensi, serta dorongan untuk kerjasama
lebih lanjut. TEC dan CTCN diminta untuk terus
memperbaiki prosedur untuk penyusunan
laporan berikutnya, dan memasukkan bab
mengenai tantangan dan lessons learned.

Decision tersebut terdiri atas 17 paragraf.

Hal tersebut sudah tercantum di dalam dokumen
draft Decision yang disusun, yaitu pada paragraf 4,
9, 12 dan 13. Namun perlu dipantau lebih jauh
mengenai pelaksanaannya.

Dalam kertas posisi Indonesia, Indonesia
mengharapkan adanya peningkatan efisiensi dan
efektifitas dukungan CTCN ke Indonesia dan negara
berkembang lainnya.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

Persidangan agenda SBI item 12a (joint SBSTA
item 6a) telah menghasilkan draft decision
untuk dipertimbangkan dan diadopsi pada
COP 22. Dokumen yang diadopsi pada
pertemuan informal tercantum dalam dokumen
FCCC/SB/2016/L.5 tanggal 11 November 2016.

Intervensi/Submisi/Posisi

Hasil Persidangan
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Kode/Item

Agenda

Judul

Kelompok
Isu
Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

Dalam paragraf mengenai kegiatan CTCN,
disampaikan apresiasi terhadap kegiatan
CTCN, mendorong kerjasama dengan GCF,
mengingat permasalahan keuangan yang
dialami CTCN. Untuk itu diperlukan juga
kolaborasi antara NDA untuk GCF dan NDE
teknologi. Hasil kolaborasi antara CTCN
dengan GCF serta antara NDA dan NDE
dimasukkan ke dalam laporan tahunan untuk
COP 23

Intervensi/Submisi/Posisi

Hasil Persidangan
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SBSTA

6(b)

Kode/Item

Judul

Technology
framework under
Article 10,
paragraph 4, of the
Paris Agreement

Agenda

Pengembang
an dan Alih
Teknologi

Kelompok
Isu

SBSTA Menyepakati tema utama (key theme)
Technology Frameworks sebagai berikut: (i)
Innovation; (ii) Implementation; (iii) Enabling

dan komprehensif, serta fleksibel agar dapat
menampung perubahan yang terjadi.
Technology Framework memegang peran
strategis untuk meningkatkan efektivitas dan
efisiensi Technology Mechanism.

SBSTA Menyepakati bahwa Technology
Framework harus singkat, padat, berimbang

SBSTA melakukan penjabaran terhadap
Technology Framework sebagaimana dimuat
dalam Artikel 10 para 4 Paris Agreement,
dengan mempertimbangkan submisi negaranegara

tersebut.

Draft conclusion tersebut terdiri atas 8
paragraf, serta co-faciltators’ reflection note
yang menjadi lampiran draft conclusion

Namun, posisi Indonesia perlu dijabarkan lagi karena
masih terlalu umum. Untuk itu masih terdapat
kesempatan, dengan dibukanya permintaan
pandangan mengenai prinsip dan struktur
Technology Framework.

Secara umum, posisi Indonesia tersebut sudah
tercakup di dalam draft decision yang disusun
(paragraf 6), karena pada dasarnya sudah
merangkum masukan dari submisi negara-negara.

Dalam kertas posisi Indonesia, dikemukakan: (i)
Technology Framework harus mencakup tujuan dari
pemberian dukungan ke negara-negara sedang
berkembang; (ii) Menekankan pentingnya
keterkaitan antara Technology Mechanism dan
Financial Mechanism; dan (iii) Technology
Framework harus memberikan pedoman bagi
identifikasi teknologi inovatif, mekanisme
pendanaan

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

Persidangan agenda SBSTA item 6b telah
menghasilkan draft decision untuk
dipertimbangkan dan diadopsi pada COP 22.
Dokumen yang diadopsi pada pertemuan
informal tercantum dalam dokumen
FCCC/SBSTA/2016/L.21 tanggal 11 November
2016.

Intervensi/Submisi/Posisi

Hasil Persidangan
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SBSTA

7

Kode/Item

Judul

Isu relating
agriculture

Agenda

Pertanian
(Agriculture)

Kelompok
Isu

Persidangan terkait pertanian membahas peran
pertanian terhadap adaptasi dan food security,
bantuan alih teknologi dan peningkatan
kapasitas untuk negara berkembang yang telah
di sampaikan pada SBSTA 44. Persidangan
telah menghasilkan Draft conclusions proposed
by the Chair sebagaimana tertuang dalam
dokumen FCCC/SBSTA/2016/L.23 tanggal 12
November 2016

Pembahasan lebih lanjut mengenai penjabaran
Technology Framework akan dilakukan pada
SBSTA 46.

SBSTA meminta negara-negara menyampaikan
pandangannya mengenai prinsip dan struktur
Technology Framework paling lambat tanggal
10 April 2017.

Indonesia melakukan intervensi dalan informal
consultation bahwa posisi Indonesia mengikuti G77
dan China dimana peningkatan kapasitas

Posisi Indonesia telah disampaikan melalui submisi
Indonesia pada SBSTA 44 terkait dengan
peningkatan kapasitas bidang pertanian serta alih
teknologi.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

environments and capacity building; (iv)
Collaboration and stakeholder engagement;
dan (v) Support.

Intervensi/Submisi/Posisi

Hasil Persidangan
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Kode/Item

Agenda

Judul

Kelompok
Isu

Subsidiary Body on implementation.

Persidangan SBSTA menyepakati melanjutkan
pembahasan agenda terkait pertanian pada

•

•

•

•

Indonesia menyampaikan posisi tentang masih
diperlukannya peningkatan kapasitas dan teknologi
bidang pertanian di negara berkembang serta
menekankan bahwa pertanian berada dalam koridor
adaptasi dan co- benefit adaptasi. Persidangan telah
menghasilkan draft conclusion yang menyepakati
untuk melanjutkan pembahasan pada persidangan
SBSTA-46.

danteknologi bidang pertanian masih diperlukan di
negara berkembang serta menekankan bahwa
pertanian berada dalam koridor adaptasi dan co
benefit adaptasi.

Pada pertemuan informal consultation,
terdapat perbedaaan Draft text G77 dengan
EU yaitu:
Pelaksanaan kegiatan pertanian
berdasarkan pada konvensi bukan
berdasarkan pada Perjanjian Paris karena
pembahasan pertanian sudah diatur sejak
2011 pada COP 17 di Durban.
Kegiatan pertanian berkaitan dengan
perdagangan internasional dimana negara
berkembang sangat susah mengekspor
hasil pertaniannya ke negara maju.
Kegiatan pertanian sangat berkaitan
dengan program Adaptasi, sedangkan
mitigasi/penurunan emisi dapat saja terjadi
bersamaan dalam implementasi adaptasi
(co benefit adaptasi).
Program pertanian harus dijalankan oleh
negara berkembang bukan hanya diberikan
kepada LDC.
Bantuan peningkatan kapasitas dan alih
teknologi sudah diatur di agenda

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

•

Intervensi/Submisi/Posisi

Hasil Persidangan

MARRAKECH CLIMATE CHANGE CONFERENCE, MAROKO, 7-18 NOVEMBER 2016

MATRIK LAPORAN HASIL PERSIDANGAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA PADA

8

8(a)

SBSTA

SBSTA

Kode/Item

Science and
review
Science and
review

Research and
systematic
observation

Judul

Kelompok
Isu

Matters relating to
science and review

Agenda

SBSTA mencatat kebutuhan workshop regional,
sebagaimana yang diidentifikasi oleh Rencana
Implementasi GCOS 2016, Sistem Pengamatan
Global untuk Iklim: Kebutuhan Implementasi
(Selanjutnya di sebut GCOS IP2016), dan
mengundang GCOS untuk melaksanakan
workshop tersebut, dengan
mempertimbangkan manfaat pelaksanaan
workshop tersebut yang bekerjasama dengan
mitra terkait, SBSTA mendorong Para Pihak
dan organisasi terkait untuk mengambil
manfaat dukungan yang tersedia melalui entitas
operator Mekanisme Pendanaan termasuk

SBSTA mencatat dengan apresiasi pernyataan
yang disampaikan oleh Global Climate
Observing System (GCOS), USA atas nama
Committee on Earth Observation Satellites
(CEOS) dan Kelompok Koordinasi Satelit
Meteorologi, Badan ruang angkasa PBB,
Program Riset Iklim Dunia (WCRP) dan Badan
Meteorologi Dunia (WMO).

Indonesia akan turut mengembangan variable iklim

Indonesia akan ikut memberikan pandangan
mengenai Earth Information day Summary dan akan
disampaikan sebelum 25 Juli 2918 dengan
mempertimbangkan kemajuan dari implementasi
GCOS IP 2016.

BMKG berkomitmen untuk terus melaporkan kondisi
Iklim Indonesia dan GHG untuk penerbitan WMO
Green House Gas Buletin

iklim (Gambut, Variabel Iklim esensial).

Global (Sentinel IA) dalam pemantauan perubahan

Pemerintah Indonesia akan memanfaatkan satelit

BMKG akan lebih aktif mengikutri agenda
Implementation GCOS 2016

Perlunya partisipasi Indonesia dalam workshop
IPCC/ SBSTA yang dilakukan secara regular.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

SBSTA 46 (May 2017).

Intervensi/Submisi/Posisi

Hasil Persidangan
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Kode/Item

Agenda

Judul

Kelompok
Isu

SBSTA mencatat Earth Information Day yang
diselenggarakan Sekretariat pada tanggal 8
November 2016, dibawah arahan Ketua SBSTA

SBSTA menyambut sub misi dari WMO : Iklim
Global 2011-2015 dan WMO Green House Gas
Bulletin, dan mengundang WMO untuk
menyiapkan sub misi kondisi iklim global secara
reguler sesuai rangkaian jadwal pertemuan
SBSTA.

SBSTA mengingatkan kembali kesimpulannya
dari sesi SBSTA ke 41, dan mendorong CEOS
untuk menyampaikan laporan komprehensif
respon badan ruangkasanya terhadap GCOS IP
2016 pada sesi SBSTA ke 47 (November 2017).

SBSTA juga mendorong Para Pihak dan
organisasi terkait untuk memperkuat dan
menjaga jaringan observasi dan kemampuan di
seluruh negara, khususnya negara-negara
berkembang, termasuk LDC dan SIDS. SBSTA
mengundang Sekretariat GCOS untuk
melaporkan perkembangan yang dibuat dalam
implementasi GCOS IP 2016 secara berkala,
sesuai rangkaian waktu pertemuan SBSTA.

utama yang baru yang telah diidentifikasi oleh
GCOS IP 2016 sesuai dengan kondisi iklim
Indoensia.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

organisasi-organisasi terkait dan saluran yang
sesuai untuk mendukung implementasi GCOS
IP2016.

Intervensi/Submisi/Posisi
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SBSTA

8(b)

Kode/Item

Judul

Advice on how the
assessments of the
Intergovernmental
Panel on Climate

Agenda

Science and
review

Kelompok
Isu

Persidangan memutuskan Badan Pendukung
untuk Saran Ilmiah dan Teknologi (SBSTA),
dalam menanggapi mandat dari Konferensi
Para Pihak (COP) pada sesi kedua puluh satu

SBSTA merekomendasikan sebuah draft
keputusan terkait GCOP IP 2016 untuk
dipertimbangkan dan diterima oleh COP22.

SBSTA telah mengenali peran WCRP dan
komunitas riset yang luas dalam
mengembangkan variable iklim utama yang
baru yang diidentifikasi dalam GCOS IP 2016
dengan pandangan untuk mendukung
pengambil keputusan dalam adaptasi dan
mitigasi perubahan iklm.

SBSTA mengundang Para Pihak untuk
mengirim melalui portal sub misi, hingga
tanggal 25 Juli 2018, pandangannya terkait
pelaksanaan Earth Information Day, dengan
mempertimbangkan kemajuan dari
implementasi GCOS IP 2016.

Pemerintah Indonesia akan mengoptimalkan
Asosiasi Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan dalam
mempersiapkan dan memberikan kontribusi

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

dan juga mencatat bahwa rencana Ketua
SBSTA untuk membuat ringkasan laporan
kegiatan tersebut, dan sudah tersedia sebelum
pertemuan SBSTA ke 46 (Mei 2017).

Intervensi/Submisi/Posisi

Hasil Persidangan
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Kode/Item

Judul

Change can inform
the global stocktake
referred to in Article
14 of the Paris
Agreement

Agenda
Kelompok
Isu

SBSTA menyambut keputusan IPCC untuk

SBSTA mencatat bahwa produk dari penilaian
keenam IPCC akan menjadi masukan utama
untuk stocktake global pertama di 2023.
Produk dari siklus penilaian IPCC keenam akan
tersedia pada tahapan yang berbeda selama
periode 2018-2022. Dengan demikian waktu
siklus penilaian IPCC keenam akan selaras
dengan stocktake global pertama.

SBSTA menyambut pandangan yang
disampaikan oleh Para Pihak saran tentang
bagaimana penilaian IPCC dapat
menginformasikan stocktake global. SBSTA
mengakui bahwa produk dari siklus penilaian
IPCC akan menjadi masukan kunci untuk
stocktake global dan akan memberikan
pengetahuan ilmiah yang terbaik yang tersedia
yang relevan dengan kebijakan tetapi tidak
kebijakan-preskriptif, memberikan perspektif
ilmiah, teknis dan sosial ekonomi secara
terpadu.

Tantangan di dalam negeri untuk menghasilkan
laporan-laporan ilmiah berkualitas internasional yang
menjadi syarat diterimanya dokumen dalam
pembuatan AR IPCC. Pemerintah Indonesia akan
menyiapkan proposal penyusunan AR 7.

Kepentingan Indonesia dalam pembahasan scoping
AR 6 di IPCC nya nanti adalah bagaimana
memasukan berbagai aktivitas PI yang ada dalam
scop AR 6 (Science Basis, Adaptasi, Mitigasi) dalam
konteks regional, nasional, sub nasional dan lokal,
agar visibilitas wilayah Indonesia dalam AR 6 lebih
tampak.

penyusunan AR 6.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

nya, mempertimbangkan nasihat tentang
bagaimana penilaian dari Panel
Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim
(IPCC) dapat menginformasikan stocktake
global pelaksanaan Pasal 14 Kesepakatan Paris.

Intervensi/Submisi/Posisi
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Kode/Item

Agenda

Judul

Kelompok
Isu
Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

SBSTA mencatat perlunya waktu yang cukup
untuk memastikan siklus kajian ilmiah yang
transparan dan terpercaya, dan menyambut
keputusan IPCC untuk meminta sekretariat
untuk "mempersiapkan proposal untuk
menyelaraskan pekerjaan IPCC selama nya
termasuk Laporan Penilaian Ketujuh dengan

SBSTA mencatat undangan IPCC kepada
pemerintah untuk mengidentifikasi informasi
prioritas kebutuhan mereka untuk membantu
menginformasikan scoping dari laporan
penilaian keenam dan mendorong partisipasi
dalam proses.

memperhitungkan hasil dari COP 21 saat
menentukan program kerja dan produk untuk
siklus penilaian keenam. Ini mendorong IPCC
untuk memberikan perhatian khusus pada
stocktake global pertama ketika scoping
laporan penilaian keenam, dengan
mempertimbangkan bahwa stocktake global
akan menilai kemajuan kolektif dalam mencapai
tujuan Kesepakatan Paris dan tujuan jangka
panjang secara komprehensif dan fasilitatif,
mempertimbangkan mitigasi, adaptasi dan
sarana implementasi dan dukungan, dalam
kondisi ekuitas dan ilmu pengetahuan terbaik
yang tersedia.

Intervensi/Submisi/Posisi
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Kode/Item

Agenda

Judul

Kelompok
Isu
Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

•

•

Pelajaran yang bisa dipetik dari
pengalaman masa lalu;
Dialog antara ahli IPCC dengan Para Pihak

Sesuai keputusan 1 / CP.21, ayat 100, tentang
bagaimana penilaian IPCC dapat
menginformasikan stocktake global, identifikasi
sumber-sumber input global stocktake akan
dilakukan oleh Kelompok Kerja Ad Hoc pada
Kesepakatan Paris sesuai dengan keputusan 1 /
CP.21, ayat 99:

SBSTA mengundang IPCC untuk
mempertimbangkan hasil apapun, termasuk
kemungkinan kesenjangan informasi ilmiah, dari
stocktake global yang menurut pandangan
IPCC relevan untuk menginformasikan penilaian
masa depan.

SBSTA mendorong IPCC untuk melanjutkan
pertimbangan ini, dengan maksud untuk
menjamin bahwa stocktake global selalu
diinformasikan secara tepat waktu oleh ilmu
pengetahuan terbaik yang tersedia.

kebutuhan stocktake global yang diramalkan
berdasarkan Kesepakatan Paris dan untuk
mengajukan proposal tersebut untuk
dipertimbangkan pada sesi Pleno IPCC akhir
2018 ".

Intervensi/Submisi/Posisi
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9

15

SBSTA

SBI

Kode/Item

Judul

Agenda (b)
Modalities, work
program and
function under the
Paris Agreement of

Improved forum and
work.

Agenda (a)

Impact of the
implementation of
response measures

Agenda

Response
Measure

Kelompok
Isu

Pada pembahasan agenda tersebut, G77 dan
China mengusulkan prioritas area : trade
related response measures, pembangunan
berkelanjutan, capacity building dan poverty
eradication. Namun, area prioritas tersebut

Pada pembahasan agenda (a) Improved forum
and work programme, yang telah dilaksanakan
sebanyak 6 pertemuan, mulai tanggal 7-11
November 2016, terdapat isu-isu mengemuka
yaitu Identifikasi prioritas area yang akan
disepakati dalam implementasi program kerja.

•

•

•

poverty eradication dikaitkan dengan dampak
implementasi RM, dan perlunya capacity building
terutama untuk memahami penggunaan modeling
tools yang dijabarkan dalam technical paper sebagai
panduan bagi Negara berkembang memahami
dampak implementasi RM.

work programme dan (b) modalities, work program
and function posisi Indonesia berkaitan dengan

Pada pembahasan agenda (a) Improved forum and

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

tentang hasil-hasil temuan IPCC,
memungkinkan pertukaran ilmu
pengetahuan dan informasi tehnis secara
terbuka dan transparan;
Mengadakan seminar khusus, sama seperti
seminar khusus IPCC-SBSTA yang diadakan
tanggal 18 Mei 2016 akan sangat bernilai;
Melihat pertukaran informasi antara IPCC
dan Para Pihak pada event khusus IPCCSBSTA seperti pada para 9(c) tersebut
dapat dipertimbangkan lebih lanjut; dan
Masukan dari IPCC harus dipertimbangkan
secara efektif dan berimbang sebagai
bagian dari keseluruhan masukan dalam
stoketake global.

Intervensi/Submisi/Posisi
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Kode/Item

Judul

the forum on the
impact of the
implementation of
response measure

Agenda
Kelompok
Isu
Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

Pada pembahasan agenda (b) Modalities, work

Namun, pada Informal Consultation sore hari,
akhirnya disepakati bahwa internasional
organisasi atau intergovernmental organization
termasuk UNDP, UNCTAD, ILO atau organisasi
internasional lainnya. Draft Conclusi tersebut
dapat disepakati dan siap untuk diadopsi
sebagai salah satu hasil sesi SB 45.

Pada tanggal 11 November 2016 pagi, draft
conclusion baru dibahas. Yang isinya bersifat
sangat umum sebagai basis bahan negosiasi.
Isu yang mengemuka adalah pemilihan
internasional organization sebagai bagian dari
“technical expert group”. Awalnya EU dan USA
bertahan pada posisi mengusulkan UNDP dan
ILO. Sementara African Group mengusulkan
UNCTAD menggantikan UNDP.

tidak disetujui oleh EU dan USA. EU
menampaikan tidak perlu ada prioritas are yang
disepakati, namun perlu regional prioritas. USA
menyampaikan argument bahwa isu mengenai
“trade related RM” menjadi urusan WTO.
Perundingan “trade related RM’ tidak
mencapai kesepakatan sehingga prioritas area
lain tidak dibahas. Dan para pihak meminta cochairs menyusun draft conclusion.

Intervensi/Submisi/Posisi
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Kode/Item

Agenda

Judul

Kelompok
Isu
Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

Pada 11 November drat conclusion tersebut
disepakati dan siap untuk diadopsi sebagai

Pada Draft tersebut usulan kelompok negara
G77 dan Chinca, Grup Afrika mengusulkan
adanya deadline untuk penyusunan Reflection
Note (31 Maret 2017) dan usulan tersebut
disepakati.

Pada permbahasan agenda yang ke-4 tanggal
10 November 2016, sudah ada draft konklusi
yang disiapkan oleh Co-Chairs. Draft conclusion
tersebut terdiri dari 2 point yang pada
prinsipnya meminta Chairs of SB menyiapkan
Reflection Note berdasarkan submisi dan view
Parties yang akan menjadi bahan diskusi pada
SB 46.

telah dilaksanakan sebanyak 5 pertemuan,
mulai tanggal 7-11 November 2016, terdapat
isu-isu mengemuka yang dapat dikelompokkan
yaitu: (i) Modalities; (ii) Work programme; dan
(iii) Enhanced forum. Isu-isu tersebut
disampaikan dalam submisi yang dirundingkan.
Namun tidak ada kesepakatan sama sekali.

programme and functions under the Paris
Agreement of the forum on the impact of
implementation of response measure yang

Intervensi/Submisi/Posisi
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10

10(a
)

SBSTA

SBSTA

Kode/Item

Mitigasi
Perubahan
Iklim
Transparansi,
MRV dan
Global
Stock-take

Greenhouse gas
data interface

Judul

Kelompok
Isu

Methodological
issues under the
Convention

Agenda

Perdebatan lebih kepada perlunya klarifikasi
terhadap (1) apa current mandate agenda item
ini dan (2) apa pekerjaan yang tersisa untuk
memenuhi mandate, dan (3) bagaimana budget
requirement untuk memenuhi mandate
tersebut.

Pada agenda ini, sudah ada paparan dari
secretariat tentang data interface dan data
warehouse yang dibuat sejauh ini. Problem
yang dihadapi, adalah masalah pendanaan
khusus untuk mengembangkan data interface.
Untuk agenda ini tidak dicapai kesepakatan dan
diberlakukan rule 16.

Namun demikian akan lebih optimal apabila pada
pembahasan agenda item ini ke depan (pada SBSTA
46), dapat lebih mengarah pada substansi dan
langkah kongkrit untuk maju, dan tidak
mempermasalahkan prosedur saja.

Sebenarnya GHG interface ini, bagi party termasuk
Indonesia, bisa menjadi tools yang sangat berguna
pada saat dilakukan Global Stock-Take di tahun
2023 nantinya.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

salah satu hasil sesi SB 45.

Intervensi/Submisi/Posisi
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10(b
)

11

11
(a)

SBSTA

SBSTA

SBSTA

Kode/Item
Mitigasi
Perubahan
Iklim

Mitigasi
Perubahan
Iklim
Mitigasi
Perubahan
Iklim

Methodological
issues under the
Kyoto Protocol

Land use, land-use
change and forestry
under Article 3,
paragraphs 3 and 4,
of the Kyoto
Protocol and under
the clean
development
mechanism

Judul

Kelompok
Isu

Emissions from fuel
used for
international
aviation and
maritime transport

Agenda

yang menyebutkan bahwa SBSTA telah
mencatat laporan hasil in-session workshop
mengenai aktivitas revegetation yang telah
diselenggarakan pada SBSTA 44, dan akan
melanjutkan pembahasan pada sesi berikutnya
(SBSTA46 Mei 2017).

land-use change and forestry under Article
3,paragraphs 3 and 4, of the Kyoto Protocol
and under the clean development mechanism,

Telah diadopsi Conclusion SBSTA45 (Dokumen
FCCC/SBSTA/2016/L.20) mengenai Land use,

SBSTA45, usulan Indonesia tersebut telah

High density agroforestry with crown cover > 30%,
restoration of wetlands, rewetting of drained
peatland, dan revegetation. Dalam pembahasan

Kegiatan LULUCF tambahan untuk CDM yang
diusulkan oleh Indonesia melalui submisinya yaitu :

submission dari SBSTA39.

possible additional LULUCF activities under the
CDM and specific alternative approaches to
addressing the risk of non-permanence under the
CDM”, pada tahun 2014, sesuai dengan call for

Terkait dengan Agenda Item ini, Indonesia telah
menyampaikan submisinya mengenai “specific

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

Telah diadopsi Conclusion SBSTA45 (dokumen
FCCC/SBSTA/2016/L.25) yang mencatat
laporan ICAO dan IMO, dan mengundang 2
organisasi internasional tersebut untuk
menyampaikan laporannya pada sesi SBI
berikutnya, terkait dengan kerja lanjutan ICAO
dan IMO mengenai agenda item SBI ini.

Intervensi/Submisi/Posisi
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SBSTA

11(a
)

Kode/Item

Judul

Land use, land-use
change and forestry
under Article 3,
paragraphs 3 and 4,
of the Kyoto
Protocol and under
the clean
development
mechanism

Agenda

Transparansi,
MRV dan
Global
Stock-take

Kelompok
Isu

Response to the workshop bahwa itu berguna,
namun menurut Annex 1 sudah saatnya kita
sekarang lebih focus pada PA dan lebih kepada
CDM, dan bukan kepada additional activities
under CDM lagi (Norwey dan EU). Namun
negara non-annex (diwakili Columbia)
menganggap bahwa progress yang ada untuk
additional activities under CDM masih harus
diberi perhatian lebih lanjut. Alasan menunggu
hasil di market artikel 6 tidak bisa diterima oleh
begara berkembang, dan sebaiknya setiap item
dapat dibahas secara terpisah (agar tidak
membatasi dan saling menunggu).

Pokok-pokok yang tertuang dalam conclusion
tersebut yaitu: (i) Party sepakat bahwa hasil insession workshop sangat bermanfaat, dan (ii)
Untuk itu hal-hal terkait re-vegetation dibawah
CDM akan diteruskan untuk didiskusikan di
SBSTA 46.

Persidangan pada agenda SBSTA item 11(a)
menghasilkan draft conclusion dari secretariat
().

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

Negara maju tidak ingin agenda item ini diteruskan,
karena memperhatikan keterbatasan waktu dan
progress yang bisa dicapai, dan ingin agar agenda
ini ditutup di Maroko. Menutup agenda ini, sama
sekali bukan opsi bagi Indonesia. Brazil dan Thailand
juga menolak keras menutup agenda item ini.

Isu re-vegetation ini, bagi Indonesia, diharapkan bisa
memberikan keuntungan untuk hal-hal yang terkait
restorasi dan re-wetting. Bagi Indonesia, kegiatan
re-vegetation ini juga diharapkan dapat menggali
potensi pengelolaan dan perlindungan terhadap
karst.

develop methodology and prepare more on
modalities

Indonesia dan beberapa negara G-77+China
memandang isu re-vegetation ini masih potential
untuk dikembangkan lebih lanjut lebih kepada

terakomodir.

Intervensi/Submisi/Posisi
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12

12(a
)

SBSTA

SBSTA

11(b
)

Kode/Item

Article 6 of
the Paris
Agreement

Matters relating to
Article 6 of the Paris
Agreement

Guidance on
cooperative
approaches referred
to in Article 6,
paragraph 2, of the
Paris Agreement

Mitigasi
Perubahan
Iklim

Judul

Kelompok
Isu

Carbon dioxide
capture and storage
in geological
formations as clean
development
mechanism project
activities

Agenda

Kerjasama dimaksud akan ditentukan oleh
pemahaman bersama dari Para Pihak yang terkait
dan bukan menjadi bagian dari mekanisme yang
selama ini ada di bawah UNFCCC. Karenanya
pemanfaatan ITMOs memerlukan perlakuan yang
berbeda
Dengan pemanfaatan ITMOs yang akan sangat

Perlunya diskusi lanjutan yang lebih substansial

Posisi Indonesia yang tertuang dalam submisi bahwa
Cooperative approaches dilaksanakan di antara dua
atau lebih Para Pihak dan ITMOs yang dihasilkan
akan digunakan untuk memenuhi NDC serta untuk
memungkinkan peningkatan ambisi.

Selama persidangan telah dilakukan proses
exchange of views antar Parties yang produktif
terkait guidance of cooperative approaches
(Art.6.2 Persetujuan Paris), dalam rangka
membangun kesepahaman serta keseimbangan
dan keterkaitan antara Agenda Item 12(a), (b)
dan (c).

Persidangan pada agenda SBTA Agenda Item
12 (a) telah menghasilkan conclusion yang telah
diadopsi dalam SBSTA 45 (Dokumen:
FCCC/SBSTA/2016/L.28)

Perlu koordinasi Kementerian/Lembaga terkait
mengenai potensi maupun applicability CCS under
CDM, untuk menyusun posisi Indonesia pada saat
pertemuan SBI46.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

Telah diadopsi Conclusion SBSTA45 (dokumen
FCCC/SBSTA/2016/L.19/ Add.1) yang
menyebutkan eligibility CCS yang melibatkan
transport CO2 dari satu Negara ke Negara lain
atau lokasi penyimpanan geologis yang berada
di lebih dari satu Negara, serta pengembangan
global reserve of unit CER di formasi geologis
CCS.

Intervensi/Submisi/Posisi
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Kode/Item

Agenda

Judul

Kelompok
Isu

berlainan berdasarkan inisiatif yang menjadi dasar
kegiatan dan berdasarkan para pihak yang terkait,
maka diperlukan adanya minimum eligibility criteria
seperti integritas lingkungan yang harus diendorse
oleh CMA

daripada prosedural terkait dengan guidance of
cooperative approach dimaksud, untuk itu Para
Pihak diundang menyampaikan submisi dengan
batas waktu 17 Maret 2017. Submisi dimaksud
mencakup: elemen-elemen guidance dan
operasionalisasinya, isu-isu yang mengemuka,
dan keterkaitan antara Art.6.2 dengan provisi
lain di bawah Persetujuan Paris, UNFCCC dan
instrumen legal lain yang relevan.
Persidangan memutuskan meminta Sekretariat
UNFCCC untuk menyelenggarakan roundtable
discussion among Parties berdasarkan submisi
yang masuk. Diskusi ini akan dilaksanakan pada
hari Minggu di bersamaan dengan SBSTA-46 di
Bonn pada Mei 2017.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

Tata kelola untuk ITMOs tidak secara langsung
ditangani oleh UNFCC dan CMA. Namun tetap
diperlukan tata kelola di tataran lain untuk
memastikan kuantifikasi yang sama, otorisasi
transfer serta tracking dari unit yang ditransfer.

Diperlukannya pelaporan yang transparan dan
robust mengenai ITMOs dan pemanfaatannya.
Meskipun ITMOs tidak menjadi bagian dari skema
di bawah UNFCCC, mekanisme MRV yang
digunakan harus dibangun dan menjadi bagian
dari Art.4.13 dan Art.13.7 Persetujuan Paris

pembangunan berkelanjutan merupakan prerogative
masing-masing negara, namun diperlukan adanya
prinsip dasar yang diakui secara global.

Diperlukan adanya a set of criteria for environmental
integrity at the global level. Meskipun

Diperlukan adanya pemahaman bersama mengenai
metodologi yang akan digunakan dalam kuantifikasi
ITMOs, sehingga metodologi yang digunakan
adalah metodologi yang telah diakui secara
internasional

Intervensi/Submisi/Posisi
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SBSTA

12(b
)

Kode/Item

Judul

Rules, modalities
and procedures for
the mechanism
established by
Article 6, paragraph
4, of the Paris
Agreement

Agenda
Kelompok
Isu

Perlunya diskusi lanjutan yang lebih substansial
daripada prosedural terkait dengan rules,
modalities and procedures dimaksud, untuk itu
Para Pihak diundang menyampaikan submisi
dengan batas waktu 17 Maret 2017. Submisi
dimaksud mencakup: elemen-elemen rules,
modalities and procedures dan

Selama persidangan telah dilakukan proses
exchange of views antar Parties yang produktif
terkait rules, modalities and procedures (Art.6.4
Persetujuan Paris), dalam rangka membangun
kesepahaman serta keseimbangan dan
keterkaitan antara Agenda Item 12(a), (b) dan
(c).

Persidangan pada agenda SBTA Agenda Item
12 (b) telah menghasilkan conclusion yang telah
diadopsi dalam SBSTA 45 (Dokumen:
FCCC/SBSTA/2016/L.29)

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

Berbeda dengan Art.6.2, mekanisme di bawah
Art.6.4 berada di bawah otoritas dan guidance

Seperti halnya dalam Art.6.2, diperlukan adanya
kriteria global mengenai integritas lingkungan.
Meskipun pembangunan berkelanjutan merupakan
prerogative masing-masing negara, namun
diperlukan adanya prinsip dasar yang diakui secara
global.

Posisi Indonesia yang tertuang dalam submisi, yaitu
dengan telah berjalannya CDM lebih dari 10 tahun,
telah banyak rules, modalities and procedures yang
digunakan. Rules, modalities and procedures yang
ada dapat menjadi lessons learned dan dapat
menjadi basis dalam pengembangan rules,
modalities and procedures bagi Art.6.4. Mengingat
peran dan kepentingan Para Pihak yang berbeda
antara Protokol Kyoto dan Persetujuan Paris, maka
penyesuaian akan diperlukan.

Kepentingan yang sama telah dikemukakan oleh
berbagai pihah dan tidak mendapatkan
pertentangan yang signifikan.

Tata kelola di tingkat nasional menjadi kunci dan
tidak ada unit yang dapat ditransfer tanpa
otorisasi dari otoritas nasional yang ditentukan.
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Kode/Item

Agenda

Judul

Kelompok
Isu

CMA. Mekanisme ini harus disupervisi oleh badan
yang ditunjuk oleh CMA. Untuk memastikan
efektivitas kerjanya, maka badan dimaksud harus
diberikan sumberdaya dan kapasitas yang jauh
lebih kuat dari apa yang ada di bawah CDM-EB
saat ini.

operasionalisasinya, isu-isu yang mengemuka,
dan keterkaitan antara Art.6.4 dengan provisi
lain di bawah Persetujuan Paris, UNFCCC dan
instrumen legal lain yang relevan.

Sejalan dengan Art.6.6, mekanisme ini akan
memiliki share of proceeds untuk biaya
administrasi dan membantu negara berkembang
dalam melakukan aksi adaptasi melalui Adaptation
Fund. Cukup banyak kepentingan yang sama telah
dikemukan oleh berbagai pihak dan tidak
mendapatkan pertentangan yang signifikan.

Mekanisme pasar seperti dalam Art.6.4 hanya
dapat berjalan dengan efektif jika operasinya
berdasarkan prinsip-prinsip pasar yang
sesungguhnya. Karenanya penting untuk
memastikan adanya akses ke berbagai pasar yang
ada dan dapat ditransaksikan di berbagai pasar
tersebut.

Tata kelola di tingkat nasional merupakan kunci
mengingat mekanisme ini juga dimaksudkan untuk
memfasilitasi peran dan memberikan insentif
kepada pihak-pihak di luar pemerintah yang
keseluruhannya harus mendapatkan otorisasi
nasional.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

Persidangan memutuskan meminta Sekretariat
UNFCCC untuk menyelenggarakan roundtable
discussion among Parties berdasarkan submisi
yang masuk. Diskusi ini akan dilaksanakan pada
hari Minggu di bersamaan dengan SBSTA-46 di
Bonn pada Mei 2017.
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SBSTA

12(c)

Kode/Item

Judul

Work programme
under the
framework for nonmarket approaches
referred to in Article
6, paragraph 8, of
the Paris Agreement

Agenda
Kelompok
Isu

Persidangan memutuskan meminta Sekretariat
UNFCCC untuk menyelenggarakan roundtable
discussion among Parties berdasarkan submisi
yang masuk. Diskusi ini akan dilaksanakan pada
hari Minggu di bersamaan dengan SBSTA-46 di
Bonn pada Mei 2017.

Para Pihak diundang menyampaikan submisi
dengan batas waktu 17 Maret 2017. Submisi
dimaksud mencakup: elemen-elemen rules,
modalities and procedures dan
operasionalisasinya, isu-isu yang mengemuka,
dan keterkaitan antara Art.6.8 dengan provisi
lain di bawah Persetujuan Paris, UNFCCC dan
instrumen legal lain yang relevan.

rangka membangun kesepahaman serta
keseimbangan dan keterkaitan antara Agenda
Item 12(a), (b) dan (c).

under the framework of the non-market
approaches (Art.6.8 Persetujuan Paris), dalam

Pembahasan Art.6.8 masih cukup dini, namun
pada dasarnya pandangan Indonesia relatif sejalan
dengan berbagai pandangan yang ada.

Posisi Indonesia yang tertuang dalam submisi yaitu:
(i) Non-market approaches merupakan inisiatif atau
kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk
memenuhi NDC dari negara tuan rumah; (ii) Nonmarket approaches dapat pula mencakup policy
adjustment sebagai turunan dari kerjasama tersebut
dan menjadi enabling environment dalam
pencapaian NDC; (iii) Tidak ada transfer maupun
transaksi dalam non-market approaches; dan (iv)
Terkait dengan workprogramme, perlu mencakup:
lingkup, kerangka waktu, jenis aktivitas dalam
workprogramme, serta mekanisme yang diperlukan
untuk operasionalisasi yang efektif.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

Persidangan pada agenda SBTA Agenda Item
12 (c) telah menghasilkan conclusion yang telah
diadopsi dalam SBSTA 45 (Dokumen:
FCCC/SBSTA/2016/L.30). Selama persidangan,
telah dilakukan proses exchange of views antar
Parties yang produktif terkait workprogramme
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SBSTA

13

Kode/Item

Judul

Modalities for the
accounting of
financial resources
provided and
mobilized through
public intervent ions
in accordance with
Article 9, paragraph
7, of the Paris
Agreement

Agenda

Finance

Kelompok
Isu

•

•

•
SBSTA menerima pandangan dari para
Pihak dan observer mengenai
pengembangan modalitas untuk akutansi
sumberdaya pendanaan yang disediakan
dan dimobilisasi melalui public intervention
sesuai dengan artikel 9, para 7, Paris
Agreement.
SBSTA juga menerima sharing mengenai
pandangan selama in-session workshop
mengenai hal tersebut;
Akan dibuat technical paper mengenai isu
tersebut oleh Sekretariat dengan
mengikuti:
Struktur pertanyaan selama in-session
workshop, diskusi selama sesi tersebut,
pengembangan modalitas tersebut, baik
yang berproses dibawah Konvensi maupun
duluar Konvensi

Submisi Indonesia telah tertampung dalam
Reflections Note by the Co-chairs on SBSTA item 13
draft decision yang merupakan bagian dari draft
Decision FCCC/SBSTA/2016/L.27.

Merujuk pada pertanyaan-pertanyaan mandate
submisi yang menjadi pedoman bagi Indonesia
dalam memberikan views atas agenda tersebut,
maka pandangan Indonesia pada submisi yang telah
disampaikan,yaitu: (i) pentingnya definisi yang jelas
mengenai climate finance; (ii) perlunya
mempertimbangkan prinsip transparansi, akurasi,
kelengkapan, konsistensi, dan comparibility; dan(iii)
perlunya mendiskusikan beberapa isu baru yang ada
pada Paris Agreement.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

Persidangan pada agenda SBSTA item 13
bertujuan untuk membahas mengenai
pengembangan modalitas untuk akutansi
sumberdaya pendanaan yang disediakan
dimobilisasi melalui public intervention dan
telah menghasilkan decision
FCCC/SBSTA/2016/L.27.
Pokok-pokok yang tertuang dalam decision
tersebut adalah sebagai berikut:

Intervensi/Submisi/Posisi
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Judul

Kelompok
Isu

APA

3-8

Draft conclusions
proposed by the
Co-Chairs on the
APA agenda items
3-8

Entry into
force

Pokok-pokok yang tertuang dalam draft
Conclusions Co-Chair yaitu: (i) kesiapan APA
melaksanakan panduan / mandat COP bagi
pelaksanaan tugas APA selanjutnya; (ii)
seluruh item perlu dimajukan secara balanced
dan koheren, serta terkoordinasi dengan
pembahasan SBI dan SBSTA; (iii)

Dokumen yang dihasilkan: (i) Draft
Conclusions Co-Chairs mengenai hasil-hasil
pembahasan agenda items 3-8 untuk menjadi
bahan pertimbangan COP; dan (ii) Draft
Decision mengenai rules of procedures CMA.

Intervensi Indonesia juga sudah mengidentifikasi
berbagai hal yang harus menjadi panduan bagi
pelaksa tugas APA ke depan, a.l.: Mengenai NDCs,

Paris Agreement

Satu isu krusial terkait kepentingan Indonesia yang
kemajuannya masih tercapai adalah mengenai
operasionalisasi Adaptation Fund bagi implementasi

keragaman pandangan yang diajukan para Delegasi,
termasuk pandangan yang disampaikani melalui
intervensi pada sidang dan submisi terdahulu.

Draft Conclusions Co-Chairs telah mencakup

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

Pada COP 21 telah diputuskan bahwa negara
Pihak diminta memberikan pandangannya atas
modalitas untuk akutansi sumberdaya
pendanaan yang disediakan dan dimobilisasi
melalui public intervention dengan batas waktu
September 2016. Mengingat baru beberapa
negara Pihak yang memberikan pandanan,
maka pada draft decision ini dibuka kembali
bahwa SBSTA masih menerima pandangan dari
negara Pihak atas isu tersebut.

Intervensi/Submisi/Posisi

Hasil Persidangan

The Resumed session of the Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement (APA1-2)

Kode/Item

Agenda
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MATRIK LAPORAN HASIL PERSIDANGAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA PADA

Kode/Item

Agenda

Judul

Kelompok
Isu

Features harus: (i) Mencakup mitigasi, adaptasi dan
means of implementation; (ii) Disesuaikan dengan tipe

penyelenggaran resumed session bagian ke-3
APA pada Mei 2017;(iv) terus bekerja secara
inklusif, transparan, Party-driven dan efisien,
dan akan terus menerapkan modalitas kerja
yang telah diadopsi sebelumnya; (v) informal
note yang disiapkan Co-Chairs mengenai
hasil pembahasan semua agenda item
substantif kiranya akan bermanfaat bagi
pembahasan APA berikutnya.

Persidangan mencatat intensi Co-Chairs

Persidangan meminta Sekretariat untuk
menyelenggarakan roundtable tanggal 6 Mei
2017 melalui konsultasi dengan Co-Chairs,
menyiapkan information note mengenai
elemen-elemen yang diidentifikasi para Pihak,
selambatnya 15 Februari 2017, menyiapkan
laporan sintesis atas submisi para Pihak
selambatnya 30 April 2017,
menyelenggarakan workshop tanggal 6 Mei
2017, dan menyelenggarakan intersessional
workshop dengan panduan Co-Chairs
sebelum resumed session bagian ke-3.
Persidangan memandatkan sejumlah submisi
untuk agenda 3-7 dan mencatat adanya
berbagai pandangan yang berbeda
mengenai Adaptation Fund dan “orphan
matters”.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

Dalam hal ini, Adaptation Communication harus: (i)
Mengidentifikasi kebutuhan dan kesenjangan yang
ada dalam meningkatkan penyediaan means of
implementation bagi negara berkembang; dan (ii)
Berdasarkan prinsip country-driven, menghormati
kedaulatan negara dan tidak menciptakan beban
tambahan bagi negara berkembang.

Mengenai Adaptation Communication: (i)
Meningkatkan profile adaptasi agar berimbang
dengan mitigasi; dan (ii) Adanya global stock-take
yang benar-benar bermanfaat dan berkontribusi bagi
pencapaian tujuan global adaptasi.

NDCs; (iii) Dapat ditingkatkan di masa mendatang;
dan (iv) Memungkinkan enable semua Pihak
mengimplementasi berdasarkan kapasitas masingmasing yang berbeda. Dan dalam hal ini CTU perlu
mencakup dukungan bagi negara berkembang.
Accounting arrangement NDC harus: (i) Menghindari
double counting; (ii) Fleksibel dalam
mempertimbangkan kapasitas para Pihak yang
berbeda; (iii) Merujuk metodologi IPCC yang terkini;
dan (iv) Menggunakan accounting arrangements yang
sudah ada sebagai referensi a.l. mekanisme di bawah
Kyoto Protocol dan REDD+.
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Kode/Item

Agenda

Judul

Kelompok
Isu

Mengenai Transparency Framework, perlu: (i)
Memajukan baik aspek substantive maupun
organisasional secara setara; dan (ii) Menyeimbangkan
transparency of action dan transparency of support.

untuk mengeluarkan informal note berisi
refleksi mereka atas pembahasan
persidangan,dan mencatat dampak anggaran
yang mungkin ditimbulkan bagi Sekretariat
untuk menindaklanjuti hal-hal yang
dimandatkan dan meminta Sekretariat
menindaklanjuti mandat tersebut
berdasarkan ketersediaan anggaran

•

•

•

•
Bagaimana memajukan pembahasan APA
setelah resumed session bagian ke-3
(deadline: 30 April 2017)
Terkait a.i. 3: pandangan mengenai
further guidance terkait mitigasi dengan
mempertimbangkan berbagai
permasalahan yang sudah diangkat para
Pihak (deadline: 1 April 2017)
Terkait a.i. 4: pandangan mengenai
adaptation communication termasuk
dalam kaitannya sebagai salah satu
komponen NDCs (deadline: 30 Maret
2917)
Terkait a.i. 5, pandangan mengenai
pertanyaan-pertanyaan yang sudah
diidentifikasi sidang dan tercantum dalam
draft Conclusions (deadline: 15 Februari
2017):

Submisi yang diminta:

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

Pengembangan MPG bagi Paris Agreement harus
dilakukan secara balanced dan koheren, dengan
roadmap dan timeframe yang jelas. Dalam hal ini,
pelaksanaan tugas berikutnya harus: (i) Terus
berpegang pada prinsip CBRD-RC, inklusif, transparan
dan leave no one behind; (ii) Mencapai hasil yang
berimbang antar-issue; dan (iii) Sepenuhnya mengakui
pentingnya means of implementation bagi
implementasi pra-2020 dan paska-2020.

Mengenai global stock-take, perlu: (i) Elaborasi atas
struktur, format dan ruang lingkup; (ii) Mengkaji
sumber-sumber berdasarkan the best available
science; (iii) Memastikan hasilnya sejalan dengan
tujuan yang dimandatkan Pasal 14.3 Paris Agreement,
(iv) Memastikan sumber-sumber yang digunakan dapat
bermanfaat bagi tujuan adaptasi, mitigasi, dan
pelaporan, didukung dengan the best available
science, didasarkan pada laporan IPCC, laporan para
Pihak seperti NDCs, BUR, Komunikasi Nasional, serta
sumber lain yang relevan.
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Judul
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Isu

•

•

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

Terkait a.i. 6, pandangan mengenai
global stocktake dengan
mempertimbangkan pertanyaanpertanyaan yang sudah diidentifikasi
sidang dan tercantum dalam draft
Conclusions (deadline: 30 April 2017)
Terkait a.i..7, pendangan dan proposal
mengenai fokus permasalahan yang
sudah diidentifikasi sidang dan tercantum
dalam draft Conclusions (deadline: 30
Maret 2017)
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APA

3

Kode/Item

Judul

(c) Accounting for
Parties’ nationally
determined
contributions, as
specified in
paragraph 31.

(b) Information to
facilitate clarity,
transparency and
understanding of
nationally
determined
contributions, as
specified in
paragraph 28;

(a) Features of
nationally
determined
contributions, as
specified in
paragraph 26;

Further guidance in
relation to the
mitigation section of
decision 1/CP.21
on:

Agenda

Mitigasi
Perubahan
Iklim

Kelompok
Isu

Persidangan juga menyepakati
penyelenggaraan roundtable discussion pada
sesi APA1-3, yang terbuka hanya untuk
Parties dan observer states. Roundtable ini
diharapkan dapat memberikan kondisi yang
konstruktif untuk kerja APA selanjutnya.
Roundtable akan diselenggarakan pada
tanggal 6 Mei 2017, sebelum
penyelenggaraan SBI46 di Bonn-Jerman.

-

-

2017, dan
disepakatinya penyelenggaraan pertemuan
(berupa roundtable) yang difokuskan untuk
pembahasan lebih lanjut mengenai agenda item 4
APA.

call for submission dengan tenggat waktu 1 April

Selain itu juga telah terakomodir usulan Indonesia
melalui Conclusion APA:

Posisi Indonesia mengenai feature, CTU dan dan
aspek accounting NDC pada dasarnya telah dapat
diakomodir sepanjang pertemuan informal
consultation.

Perlunya submisi yang menunjukkan progress di
Marakech yang akan ditindaklanjuti pada sesi
berikutnya, dan usulan untuk menyelenggarakan sesi
pertemuan khusus menbahas further work.

Intervensi selama informal consultation mencakup
antara lain: gambaran feature NDC yang sesuai dan
konsisten dengan submisi Indonesia pada Bulan
September 2016 termasuk adanya inter-linkage
dengan issue-isu lain seperti transparensi dan global
stocktake.

Selain penyampaian intervensi dalam Informal
Consultation, Indonesia juga menyampaikan statement
pada saat closing plenary APA.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

Persidangan menyetujui dibukanya submisi
mengenai agenda item 3 mengacu pada
daftar pertanyaan yang telah teridentifikasi
(disiapkan oleh Co-facilitator merujuk
negosiasi dalam Informal Consultation),
dengan tenggat waktu 1 April 2016.
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Isu
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Indonesia

Hasil Persidangan
(Decision/Conclusion/Document)
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APA

4

Kode/Item

Judul

Further guidance in
relation to the
adaptation
communication,
including, inter alia,
as a component of
nationally
determined
contributions,
referred to in Article
7, paragraphs 10
and 11, of the Paris
Agreement

Agenda

Mitigasi
Perubahan
Iklim

Kelompok
Isu

Sebagai persiapan menuju persidangan SBs
46, di grup internal ini mulai mengkaji

priorities.

Kepentingan terkait purpose, prinsipil serta
elemen dari ACom sejauh ini terakomodir
dalam summary table, juga termasuk
penekanan kepada forward looking
component untuk mengidentifikasi needs dan

Para pihak sepakat komponen yang
terangkup akan dapat menjadi dasar
pembahasan di sesi SBs 46 namun tidak
memberikan prejudice terkat cakupan,
struktur dan isi dari AComm. Sementara itu,
untuk interim period, Parties meminta
secretariat menyiapkan information paper
mengenai commonalities dari existing
guideline serta elemen-elemen yang
disampaikan dari masing-masing vehicles.

Adanya keterkaitan antara adaptation

•

Fleksibilitas perlu menjadi salah satu prinsip dasar
dalam mengkomunikasikan adaptasi;
Elemen perlu mencakup prioritas, rencana dan
aksi, kebutuhan dukungan dan dukungan yang
disediakan; dan
Informasi lain yang dibutuhkan untuk dapat
melihat pencapaian implementasi aksi adaptasi,
serta gap dan keterbatasan dalam
mengimplementasikan dan mengkomunikasiannya.

•
•

•

global stock take (GST);

communication, transparency frameworkok dan

Adaptation Communication merupakan instrument
penting untuk mendapatkan rekognisi
internasional atas upaya adaptasi sebagai kotribusi
climate action;

•

Indonesia menyampaikan beberapa pandangannya,
antara lain:

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

Kelompok G-77+China mengusulkan untuk
dilakukan pengelompokkan isue Adaptation
Communication, yang terdiri dari: i) tujuan; ii)
elemen; ii) potensi keterkaitan dengan isu
dan pengaturan lain di bawah Konvensi; iv)
vehicles dan periode penyampaian yang
melekat pada masing-masing vehicles; serta
v) Fleksibilitas.

Intervensi/Submisi/Posisi
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APA

5

Kode/Item

Judul

Modalities,
procedures and
guidelines for the
transparency
framework for action
and support
referred to in Article
13 of the Paris
Agreement

Agenda

Transparansi,
MRV dan
Global
Stock-take

Kelompok
Isu
Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

Kepentingan Indonesia sudah dicapai dalam
perundingan. Beberapa catatan yang perlu
diperhatikan adalah: Terhadap draft note, khusus bagi
Indonesia, pada bagian organize the work, terdapat
komponen yang sudah sesuai dengan intervensi
Indonesia, yaitu (a) bahwa TF akan membahas all
informal consultation dan 1 informalinformal). Pokok-pokok dalam informal note
tersebut adalah: (i) Diminta party untuk
memberikan tanggapan/intervensi/diskusi
mengenai apakah key elemen dari MPG,
bagaimana pengalaman party dapat digali,

Informal note tersebut berisi pandangan
party (overview sepanjang dilakukan 6

Persidangan terkait transparency framework
membahas isu modalitas, prosedur dan guideline
(MPG). Indonesia telah menyampaikan: (i) usulan untuk
komponen utama pengembangan MPG meliputi
“prinsip, scope dan approach”, (ii) keseimbangan
transparansi untuk aksi dan support, keterkaitan isu
transparansi dengan isu lainnya seperti finance,
capacity building, technology transfer, serta (iii)
flexibility dari MPG.

Persidangan pada agenda APA item 5 telah
menghasilkan informal note by co-facilitator
pada link
(http://unfccc.int/files/meetings/marrakech_n
ov_2016/insession/application/pdf/apa_item_5_informal
_ note_v2.pdf)

keterkaitan antara ACom dan isu
transparansi. Proses Acom merupakan
tahapan yang sifatnya individual untuk
masing-masing Negara, begitu pun halnya
proses registrasi dan transparency (sekiranya
dilekatkan kepadanya), namun ketika tahapan
proses memasuki GTS, maka akan memasuke
tahapan yang sifatnya kolektif (bukan
agregat) sebagai dasar realisasi global goal
on adaptation (GGA) yang merupakan
collective challenge.

Intervensi/Submisi/Posisi

Hasil Persidangan
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Kode/Item

Agenda

Judul

Kelompok
Isu

Dilakukan 2 kali joint consultation meeting
antara (a) transparency dengan finance; dan
(b) transparency dengan adaptasi. Untuk

Karena masih item awal, maka arah yang
dibahas masih kepada umum dan brainstorming, dimana setiap party diminta
pendapatnya. Indonesia mempunyai
pandangan yang sama dengan G-77+China.

Group transparansi di bawah G-77+China
sangat aktif dalam melakukan komunikasi dan
koordinasi internal (coordinator tema
transparansi dari Singapore). Group telah
beberapa kali melakukan komunikasi
informal, baik hanya group saja (tidak
dihitung), maupun melibatkan bilateral
dengan co-fasilitator APA Agenda Item 5
(dari China dan America).

Party diminta untuk bisa melakukan Submisi
yang akan diikuti dengan workshop sebagai
tindak lanjut submisi, dan semua hasilnya
akan menjadi topik untuk dinegosiasikan
pada APA berikut.

Indonesia (G-77+China) juga memandang bahwa harus
ada keseimbangan antara action dan support. Pada
awal negosiasi, negara maju lebih ingin fokus hanya
pada action, dan tidak meletakkan support pada porsi
yang sama.

Indonesia tidak setuju apabila isu transparansi hanya
dibatasai oleh reporting (pelaporan), G-77+China juga
bersikap sama. Negara maju lebih ingin menekankan
kepada pelaporan. Hasil diskusi, menyepakati semua
elemen tetap masuk, hanya plaporan bisa dipakai
sebagai entry point.

linkage isu transparency dengan agenda item lainnya.

element, tidak ada pengecualian; (b) pentingnya

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

dan bagaimana organisasi worknya; (ii)
Perlunya balancing antara transparency of
action dan support; dan (iii) Workplan
sebagai bentuk langkah maju ke depan.

Intervensi/Submisi/Posisi

Hasil Persidangan
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APA

6

Kode/Item

Judul

(b) Development of
the modalities of the
global stocktake

(a) Identification of
the sources of input
for the global
stocktake

Matters relating to
the global stocktake
referred to in Article
14 of the Paris
Agreement:

Agenda

Transparansi,
MRV dan
Global
Stock-take

Kelompok
Isu

APA mengundang Parties untuk
menyampaikan pandangan terhadap isu-isu
yang didiskusikan pada APA 1-2, untuk
pertanyaan-pertanyaan terkait linkages and

Sesuai Article 14 Paris Agreement, APA
menyambut advice SBSTA mengenai
bagaimana pengkajian dari
Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) dapat menyampaikan global
stocktake.

sebagaimana tertuang dalam dokumen
FCCC/APA/2016/L.4.

Draft conclusions proposed by the Co-Chairs

Persidangan yang diselenggarakan melalui
informal consultations telah menyepakati

Persidangan APA untuk agenda item (6),
ampai dengan 14 November 2016 telah
diselenggarakan 6 informal consultations.
Selama pertemuan, Parties telah
menyampaikan pandangan, khususnya
mengenai identifikasi sumber-sumber input
global stocktake, dan terkait pengembangan
modalitas dari global stocktake.

Pada persidangan terkait global stocktake yang telah
membahas identifikasi sumber-sumber input dan
pengembangan modalitas, Indonesia telah
menyampaikan perlunya pembahasan lebih lanjut
terhadap struktur dan flow of assessment terkait input
dan modalitas global stocktake, dan telah tertampung
dalam kesepakatan persidangan, yang meminta
pandangan lebih lanjut dari Parties untuk pertanyaanpertanyaan terkait linkages and context, sources of
input, modalities, serta outcomes/ outputs dari global
stocktake.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

melihat linkage antar issues.

Intervensi/Submisi/Posisi
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Judul

Kelompok
Isu
Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

How to understand and assess collective
progress towards achieving the purpose
of the Paris Agreement and its long-term
goals? How will this be done in a
comprehensive and facilitative manner
considering mitigation, adaptation and
means of implementation and support,
and in the light of equity and the best
available science?; dan

•

How to capture information relevant for
assessing collective progress towards
achieving the purpose of the Paris

tentang:

How to increase understanding of the
linkages between Article 14 and other
articles of the Paris Agreement, which are
directly or indirectly linked to the global
stocktake (GST)?.
Terkait sources of input global stocktake,
Parties diminta memberikan pandangan

•

•

Terkait linkages and context global stocktake,
Parties diminta memberikan pandangan,
tentang:

context, sources of input, modalities, serta
outcomes/ outputs dari global stocktake;

Intervensi/Submisi/Posisi

Hasil Persidangan
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Kode/Item

Agenda

Judul

Kelompok
Isu
Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

What modalities will ensure that the GST
will be facilitative, open and inclusive but
also efficient and effective?
How will the information that is reported
and communicated be processed?;
How will the CMA be assisted in
conducting the GST? What bodies and
processes are linked to the GST and in
what way?; dan
What could be the most appropriate
timeline for the GST? What could be its
phases and streams, if any?.

Terkait outcome/outputs global stocktake,
Parties diminta memberikan pandangan

•

•

•

•

Terkait modalitas global stocktake, Parties
diminta memberikan pandangan tentang:

Agreement and its long-term goals from
different sources of input in a
comprehensive, manageable, and
balanced manner among all elements,
including but not limited to, adaptation,
mitigation, and means of implementation
and support?.

Intervensi/Submisi/Posisi
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APA

7

Kode/Item

Judul

Informal
Consultations on
Modalities and
Procedure for
Effective Operation
of the Committee to
Facilitate
Implementation and
Promote

Agenda

Compliance

Kelompok
Isu

How to ensure that the outcome of the
GST would inform Parties in enhancing, in
a nationally determined manner, their
actions and support in accordance with
the relevant provisions of the Paris
Agreement, as well as in enhancing
international cooperation for climate
action?; dan
What information will support this
outcome?

Pada pembahasan agenda terkait
compliance, Sekretariat mengeluarkan
guiding questions untuk mengarahkan
diskusi, yang mencakup pembahasan: (i)
Ruang lingkup (scope) dari mekanisme
compliance; (ii) Pembentukan mekanisme
untuk memfasilitasi implementasi dan
mendorong compliance; (iii) Trigger untuk
bekerjanya komite compliance dan

menyampaikan pandangannya melalui
submisi terhadap pertanyaan-pertanyaan
tersebut di atas paling lambat tanggal 30
April 2017.

Parties diberikan batas waktu untuk

•

•

Ciri-ciri khusus dari mekanisme untuk fasilitasi
implementasi dan mendorong compliance. Mekanisme
untuk fasilitasi implementasi dan mendorong
compliance merupakan hal yang sangat penting untuk
mmastikan impelementasi yang efektif dari Paris
Agreement. Prinsipnya adalah fasilitas transparan,
tidak memusuhi, tidak menghukum, memperhatikan
kemampuan dan kekhususan masing-masing negara

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

tentang:

Intervensi/Submisi/Posisi
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Kode/Item

Judul

Compliance
Reffered to Article
15 paragraph 2 of
the Paris Agreement

Agenda
Kelompok
Isu

Terkait bentuk mekanisme Compliance
Committee, forum sepakat bahwa
Compliance Committee harus membantu
para pihak untuk mencapai compliance.
Dalam hal terdapat pihak yang tidak mampu
comply, komite harus mendukung negara
tersebut untuk mencapai compliance.
Sebagai contoh, dukungan yang dapat
diberikan berupa mengidentifikasi penyebab
non-compliance dan memberikan solusi atas
masalahnya. Komite juga diharapkan mampu
memberikan early warning ke pihak tersebut

Terkait scope, Negara-negara sepakat bahwa
untuk implementasi Compliance Mechanism
yang efektif, scope dari mekanisme dimaksud
harus luas dan komprehensif. Namun
demikian, dari awal pembahasan hingga
pertemuan terakhir, pembahasan belum
memasuki rincian dari scope yang dimaksud.

Compliance Committee dapat memberikan
rekomendasi, serta informasi penyebab terjadinya
non-compliance dengan memperhatikan prinsip CBDR
. Rekomendasi tersebut bersifat fasilitatif dan
mendukung para pihak untuk dapat mencapai
compliance.

Trigger untuk tugas Compliance Committee
didasarkan pada Submisi dari para pihak, NDCs, serta
didasarkan pada permintaan Conference of the
Parties.

Ciri-ciri khusus dari mekanisme, elemen-elemen yang
ada dalam mekanisme harus meliputi: (i) Ruang
lingkup aksi, Mitigasi, Adaptasi dan means of
implementations, dukungan finansial, transfer
teknologi dan capacity building, perlu untuk
direview;(ii) Prosedur dan mekanisme review,
bagaimana dan kapan mekansme akan dilaksanakan;
dan (iii) Komposisi komite sesuai dengan paragraph
102 of Decision 1/CP.21.

sesuai dengan artikel 15 paragraf 2 Paris Agreemen.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

konsistensinya dengan prinsip transparency,
non-punitive and non—compliance; (iv)
Hubungan komite dengan badan-badan
lainnya dalam PA; (v) Bagaimana posisi para
pihak dalam mendapatkan fasilitasi
implementasi dan mendorong compliance;
dan (vi) Way Forward.

Intervensi/Submisi/Posisi

Hasil Persidangan

MARRAKECH CLIMATE CHANGE CONFERENCE, MAROKO, 7-18 NOVEMBER 2016

MATRIK LAPORAN HASIL PERSIDANGAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA PADA

Kode/Item

Agenda

Judul

Kelompok
Isu
Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

Terkait Trigger dari tugas Komite, forum
menyampaikan bahwa trigger dari tugas
komite dapat dieksplorasi secara luas.
Adapun trigger tersebut dapat berasal dari
self-trigger yang diinisasi oleh para pihak,
laporan dari para pihak lainnya, dari
UNFCCC, dari pertemuan COP, maupun dari
komite itu tersendiri. Amerika Serikat dan
Kanada menyampaikan bahwa triggers harus
luas agar objektifitas penilaian terhadap
compliance terjaga. Namun demikian,

Dalam perkembangannnya, terdapat dua
perbedaan pandangan terkait mekanisme
Compliance Committee. Negara-negara
seperti Amerika Serikat, Iran, menyampaikan
bahwa fungsi Komite untuk memfasilitasi
implementasi dan mendorong Compliance
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah.
Mesir menyampaikan bahwa fungsi komite
untuk memfasilitasi implementasi dan
mendorong compliance merupakan dua hal
yang berbeda dan terpisah. India
menyampaikan usulan agar compliance
committee memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu
fasilitatif, diagnose, perskriptif dan
rekomendasi.

bila terdapat potensi untuk non-comply.

Intervensi/Submisi/Posisi
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Kode/Item

Agenda

Judul

Kelompok
Isu
Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

Posisi para pihak dalam mendapatkan
fasilitasi implementasi dan mendorong
compliance, menyepakati bahwa penilaian
compliance para pihak harus didasarkan pada
prinsip CBDR. Dalam diskusi, Kanada
menyampaikan bahwa walaupun penilaian
compliance didasarkan pada konsep CBDR,
namun dalam implementasinya harus
disamakan antara negara maju dengan
negara berkembang, tanpa memberi
kelonggaran. Gambia menyampaikan agar
implementasi penilaian compliance harus
didasarkan pada prinsip CBDR dan tetap

Terkait hubungan komite dengan Badan dan
Mekanisme lainnya dalam Paris Agreement,
forum sepakat bahwa Compliance
Committee harus dikaitkan dengan badanbadan lainnya. Hal tersebut bertujuan agar
Compliance Committee memiliki kapasitas
yang cukup dalam memberikan solusi kepada
para pihak untuk mencapai compliance.

adversarial.

negara-negara seperti Afrika Selatan, China,
Iran, Jepang, Mali Mesir, dan Pakistan
sepakat bahwa triggers hanya berasal dari
self-triggers, dimana hal tersebut juga sejalan
dengan prinsip non-punitive dan non-

Intervensi/Submisi/Posisi
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8

8(a)

APA

APA

Kode/Item

Judul

Preparing for the
entry into force of
the Paris
Agreement

Further matters
related to
implementation of
the Paris
Agreement

Agenda

Entry into
force

Kelompok
Isu
Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

Karena Paris Agreement sudah entry into
force, APA memutuskan bahwa tidak
diperlukan lagi pembahasan atas agenda
item 8(a)

Terkait Way Forward, para pihak sepakat
bahwa beberapa rangkaian pertemuan dapat
dilakukan sebelum pelaksanaan COP23.
Rangkaian pertemuan tersebut dapat
dilakukan menjelang Bonn Climate Change
Conference, pada saa t konferensi tersebut,
maupun setelahnya. Pada pertemuan
terakhir, para co-facilitator mengeluarkan
Informal Summary Note yang tidak bersifat
mengikat sebagai referensi para negosiator.

memberi fleksibilitas pada negara
berkembang. Fleksibilitas tersebut mencakup
waktu submisi laporan, substansi laporan, dan
dukungan.

Intervensi/Submisi/Posisi
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APA

8(b)

Kode/Item

Judul

Preparing for the
convening of the
first session of the
Conference of the
Parties serving as
the meeting of the
Parties to the Paris
Agreement

Agenda

Entry into
force,
Finance

Kelompok
Isu

•

•

•
•
•

Common timeframe for NDCs;
Guidance on adjustment of existing NDC;
Progress and procedural steps to enable
the forum on the impact of the
implementation of response measures to
serve the Paris Agreement;
Modalities for the recognition of
adaptation efforts of developing country
Parties;
Initial guidance by the CMA to the
operating entities of the Financial

Beberapa pandangan yang belum tercantum
dalam work programme under the Paris
Agreement mencakup 9 items yaitu:

Informal Note by the Chair, mengidentifikasi
pandangan para Pihak terkait agenda 8(b)
dan 8(c). Co-Chairs menyampaikan
Explanatory note mengenai pandangan para
Pihak terkait “orphan matters” atau “possible
additional matters” untuk implementasi Paris
Agreement dan persidangan CMA 1.

Mengenai “orphan matters”, Indonesia
berkepentingan untuk terus mengawal pembahasan
guna memastikan seluruh hasil Paris Agreement
ditindaklanjuti secara balanced dan berimbang dan
mengingat arti penting isu-isu ini bagi negara
berkembang

Mengenai Adaptation Fund, kepentingan Indonesia
dan negara berkembang masih terkendala posisi
negara maju yang cenderung menghambat kemajuan
proses dengan mengajukan sejumlah isu prosedural
dan hukum terkait mandat kepada Adaptation Fund
(yang saat ini melayani Protokol Kyoto) untuk melayani
pula Paris Agreement

Mengenai draft Decision terkait Rules of Procedures
CMA, mengingat sifatnya yang prosedural, draft ini
tidak bertentangan dengan posisi Indonesia.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

Pembahasan APA menghasilkan Draft
Decision terkait Rules of Procedures CMA,
khususnya mengenai: (i) Masa penugasan biro
persidangan; (ii) Kredensial Delegasi; dan (iii)
Admisi organisasi sebagai observer

Intervensi/Submisi/Posisi
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Judul

Kelompok
Isu

Mechanism;
Initial guidance by the CMA to the LDCF
and SCCF; (vii) Process for setting a new
collective quantified goal on finance;
Modalities for biennially communicating
information in accordance with Article 9,
paragraph 5; dan
Guidance by CMA 1 on education,
training and public awareness

COP

4

Preparations for the
entry into force of
the Paris Agreement
and the first session
of the Conference of
the Parties serving
as the meeting of
the Parties to the
Entry into
Force the
Paris
Agreement

Keputusan tentang persiapan entry into force

Persidangan COP agenda item (4) telah
menghasilkan 2 (dua) Draft keputusan, yaitu:
(i) Persiapan entry into force Paris Agreement
dan sesi pertama CMA (Proposal by the
President); dan (2) Pengaturan prosedur CMA
(Proposal by the President).

Terkait Entry into force dan penandatanganan Paris
Agreement, Indonesia telah meratifikasi Paris
Agreement dan men-depositary ratifikasi tersebut ke
Sekretariat UNFCCC.
Mengenai draft Decision terkait Rules of Procedures
CMA, mengingat sifatnya yang prosedural, draft ini
tidak bertentangan dengan posisi Indonesia

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

Dalam pembahasan terkait dengan
Adaptation Fund, G77 menyampaikan
proposal untuk memastikan proses carryforward Adaptation Fund to serve Paris
Agreement. Proposal disampaikan sebagai
bagian dari pelaporan co-chair kepada COP.

•

•

•

Intervensi/Submisi/Posisi

Hasil Persidangan

The Twenty-second session of the Conference of the Parties (COP-22)
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Agenda
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Kode/Item

Judul

Paris Agreement

Agenda
Kelompok
Isu

Untuk isu-isu terkait implementasi Paris
Agreement, persidangan CMA menyepakati

Keputusan tentang rules of procedure of
CMA mengatur tentang penerapan draft
rules procedure dari COP dengan mengacu
pada Article 16, paragraph 5 Paris
Agreement.

Terkait penyelesaian work programme
dibawah Paris Agreement, disepakati agar
persidangan COP melanjutkan penyiapan
implementasi program kerja dibawah Paris
Agreement sesuai pengaturan dalam
keputusan 1/CP.21, dan mempercepat hasil
kegiatan paling lambat pada bagian ketiga
dari sesi pertama CMA yang dilaksanakan
bertepatan dengan COP-24 (Desember
2018);

Mengenai “orphan matters”, Indonesia
berkepentingan untuk terus mengawal pembahasan
guna memastikan seluruh hasil Paris Agreement

Mengenai Adaptation Fund, kepentingan Indonesia
dan negara berkembang masih terkendala posisi
negara maju yang cenderung menghambat kemajuan
proses dengan mengajukan sejumlah isu prosedural
dan hukum terkait mandat kepada Adaptation Fund
(yang saat ini melayani Protokol Kyoto) untuk melayani
pula Paris Agreement.

Mengenai draft Decision terkait Rules of Procedures
CMA, mengingat sifatnya yang prosedural, draft ini
tidak bertentangan dengan posisi Indonesia

Mengenai “orphan matters”, Indonesia
berkepentingan untuk terus mengawal pembahasan
guna memastikan seluruh hasil Paris Agreement
ditindaklanjuti secara balanced dan berimbang dan
mengingat arti penting isu-isu ini bagi negara
berkembang

Mengenai Adaptation Fund, kepentingan Indonesia
dan negara berkembang masih terkendala posisi
negara maju yang cenderung menghambat kemajuan
proses dengan mengajukan sejumlah isu prosedural
dan hukum terkait mandat kepada Adaptation Fund
(yang saat ini melayani Protokol Kyoto) untuk melayani
pula Paris Agreement

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

Paris Agreement dan sesi pertama CMA
meliputi: (i) Entry into force dan
penandatanganan Paris Agreement; (ii)
Penyelesaian work programme dibawah Paris
Agreement; (iii) isu-isu terkait implementasi
Paris Agreement; (iv) Adaptation Fund; (v)
2018 facilitative dialogue; dan (vi) Enhanced
action prior to 2020.
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Kode/Item

Agenda

Judul

Kelompok
Isu

Terkait facilitative dialogue 2018,
persidangan telah meminta Presiden COP-22,
bekerjasama dengan Presiden COP-23, untuk
melaksanakan kosultasi dengan Parties
mengenai organisasi facilitative dialogue
sesuai decision 1/CP.21, paragraph 20,
termasuk selama sesi subsidiary bodies yang
dilaksanakan pada bulan May 2017 dan COP23;

Persidangan meminta Parties untuk
menyampaikan submisi pada 31 Maret 2017,
tentang pandangan megenai governance dan
institutional arrangements, safeguards dan
modalitas untuk mengoperasikan Adaptation
Fund dalam kerangka pelaksanaan Paris
Agreement;

Untuk Adaptation Fund, persidangan
meminta APA untuk memberikan
pertimbangan untuk persiapan yang
diperlukan terkait Adaptation Fund.

ditindaklanjuti secara balanced dan berimbang dan
mengingat arti penting isu-isu ini bagi negara
berkembang.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

untuk meminta APA melanjutkan persidangan
untuk memberikan pertimbangan terhadap
isu-isu terkait dengan implementasi Paris
Agreement dan menyampaikan laporan pada
sesi pertama CMA;

Intervensi/Submisi/Posisi
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COP

6

Kode/Item

Judul

Report of the
Adaptation
Committee

Agenda

Adaptasi
Perubahan
Iklim

Kelompok
Isu

Persidangan memutuskan untuk mengundang
seluruh institusi yang dibentuk dibawah
Konvensi dan non-Party Stakeholders untuk
memperkuat dukungan pendanaan dan teknis

Selain itu, Para pihak dapat menyampaikan
submisi melalui portal paling lambat 3 bulan
sebelum COP ke-27 pandangan mengenai
kemajuan, efektifitas dan kinerja Adaptation
Committee serta proses review terkait
keputusan diatas.

Menerima laporan dan revisi rencana kerja
Adaptation Committee periode tahun 20162018; dan (ii) Memutuskan melakukan review
terhadap kemajuan, efektifitas dan kinerja
Adaptation Committee pada COP ke-27
untuk dapat ditetapkan keputusan lebih
lanjut.

Persidangan COP-22 telah mengadopsi
decision terkait Adaptation Committee,
dengan pokok-pokok keputusan yaitu: (i)

Rekomendasi yang disampaikan dalam laporan
Adaptation Committee sangat relevan dengan
kepentingan Indonesia sebagai negara yang rentan
terhadap dampak perubahan iklim.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

Terkait Enhanced action prior to 2020,
persidangan telah memberikan apresiasi
kepada Parties yang telah meng-accepted
Doha Amendment to the Kyoto Protocol.

Intervensi/Submisi/Posisi
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COP

7

Kode/Item

Judul

Warsaw
International
Mechanism for Loss
and Damage
associated with
Climate Change
Impacts

Agenda

Adaptasi
Perubahan
Iklim

Kelompok
Isu
Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

Pandangan Indonesia yang disampaikan dalam
persidangan SBI agenda item 11 dan SBSTA agenda
item 5 adalah sebagai berikut:
• Menerima laporan WIM excom dan menyadari
kepentingan adanya strategic workstream untuk
meng-guide implementasi fungsi WIM terkait
‘enhancing action and support
• Menekankan bahwa review dari WIM harus memiliki
komponen backward looking dan forward looking
secara seimbang untuk memastikan WIM dapat
melaksanakan mandat dan fungsinya
• Menekankan pentingnya review berkala WIM
• Menekankan bahwa WIM akan tetap di bawah
guidance dari COP dan selayaknya tetap

Persidangan COP agenda item 7 telah
menetapkan keputusan SBI agenda item 11
dan SBSTA agenda item 5 tentang:
• Warsaw International Mechanism for Loss
and Damage associated with Climate
Change Impacts (FCCC/SB/2016/L.8); dan
• Report of the Executive Committee of the
Warsaw International Mechanism for Loss
and Damage associated with Climate
Change Impacts (FCCC/SB/2016/3).

Persidangan juga mencatat perlunya sumber
dana tambahan bagi Adaptation Committee
dan mengundang para pihak menyediakan
sumber daya memadai guna terlaksananya
rencana kerja 3 tahun Adaptation Committee.

serta penguatan kapasitas, dan
mempertimbangkan proyek, perangkat serta
metodologi untuk meningkatkan diversifikasi
ekonomi dan mata pencaharian, terutama
bagi negara berkembang yang rentan
terhadap dampak perubahan iklim

Intervensi/Submisi/Posisi
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8

8(a)

COP

COP

Kode/Item

Pengembang
an dan Alih
Teknologi
Pengembang
an dan Alih
Teknologi

Joint annual report
of the Technology
Executive
Committee and the
Climate Technology
Centre and Network
for 2016

Judul

Kelompok
Isu

Development and
transfer of
technologies

Agenda

Dalam paragraf mengenai kegiatan TEC,

Pokok-pokok yang tertuang dalam decision
tersebut adalah disampaikannya apresiasi
negara-negara atas laporan bersama dan
kerjasama antara TEC dan CTCN serta
badan-badan lain di bawah Konvensi, serta
dorongan untuk kerjasama lebih lanjut. TEC
dan CTCN diminta untuk terus memperbaiki
prosedur untuk penyusunan laporan
berikutnya, dan memasukkan bab mengenai
tantangan dan lessons learned

Persidangan agenda SBI item 12a (joint
SBSTA item 6a) telah menghasilkan draft
decision untuk dipertimbangkan dan diadopsi
pada COP 22. Dokumen yang diadopsi pada
pertemuan informal tercantum dalam
dokumen FCCC/SB/2016/L.5. Draft Decision
tersebut terdiri atas 17 paragraf.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

dan 13. Namun perlu dipantau lebih jauh mengenai
pelaksanaannya.

Hal tersebut sudah tercantum di dalam dokumen draft
Decision yang disusun, yaitu pada paragraf 4, 9, 12

Dalam kertas posisi Indonesia, Indonesia
mengharapkan adanya peningkatan efisiensi dan
efektifitas dukungan CTCN ke Indonesia dan negara
berkembang lainnya.

melaksankan fungsi lewat modalitas dan komposisi
yang ada, sampai ada keputusan lain yang
mengatur.
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COP

8(b)

Kode/Item

Judul

Linkages between
the Technology
Mechanism and the
Financial Mechanism
of the Convention

Agenda

Pengembang
an dan Alih
Teknologi

Kelompok
Isu

Draft Decision tersebut terdiri satu
pembukaan dan 10 paragraf. Decision

Persidangan agenda COP item 8b telah
menghasilkan draft decision untuk
dipertimbangkan dan diadopsi pada COP 22.
Dokumen yang diadopsi pada pertemuan
informal tercantum dalam dokumen
FCCC/CP/2016/L.6 tanggal 16 November
2016.

Hasil kolaborasi antara CTCN dengan GCF
serta antara NDA dan NDE dimasukkan ke
dalam laporan tahunan untuk COP 23.

Dalam paragraf mengenai kegiatan CTCN,
disampaikan apresiasi terhadap kegiatan
CTCN, mendorong kerjasama dengan GCF,
mengingat permasalahan keuangan yang
dialami CTCN. Untuk itu diperlukan juga
kolaborasi antara NDA untuk GCF dan NDE
teknologi.

Dalam kertas posisi Indonesia, disebutkan bahwa
Indonesia mendukung dibentuknya keterkaitan antara
Technology Mechanism dan Financial Mechanism,
karena melalui Technology selama ini (CTCN), negara
sedang bekembang hanya dapat memanfaatkan
manfaat terbatas, terutama hanya berupa Technical
Assistance (TA). Dengan adanya keterkaitan dengan
Financial Mechanism, diharapkan peluang untuk
mendapatkan bantuan yang lebih berarti untuk
pelaksanaan teknologi yang sesuai kebutuhan bisa

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

disampaikan apresiasi terhadap rencana kerja
TEC 2016-2018, hal-hal penting bagi TEC
dalam pelaksanaan, serta perlunya
mengkaitkan antara TNA, NDC dan NAP
untuk efektivitas pelaksanaan aksi.

Intervensi/Submisi/Posisi
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Kode/Item

Agenda

Judul

Kelompok
Isu

Negara berkembang dapat mengusulkan
kegiatan terkait teknologi sebagai hasil dari
TNA atau TA melalui CTCN kepada unit
operasional Financial Mechanism untuk
diimplementasikan. Mendorong TEC, CTCN
dan unit operasional Financial Mechanism
untuk meningkatkan pelibatan stakeholder,
serta menyampaikan informasi mengenai
kegiatan mereka dalam laporan tahunan.
Negara-negara sepakat untuk membahas
kembali hal ini pada pertemuan COP tahun

Board GCF juga akan mengundang TEC dan
CTCN dalam pertemuan-pertemuan
mengenai isu-isu yang menjadi kepentingan
bersama. Peningkatan kerjasama GCF dan
CTCN melalui Readiness and Preparatory
Support Programme dan Project Preparation
Facility, yang bisa dimanfaatkan oleh negara
sedang berkembang.

Masukan Indonesia bersifat umum, sehingga pada
dasarnya sudah tercakup di dalam dokumen yang
disusun.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

menyampaikan apresiasi mengenai kemajuan
yang dicapai oleh TEC, CTCN dan unit
operasional Financial Mechanism dalam
rangka meningkatkan keterkaitan antara
Technology Mechanism dan Financial
Mechanism, melalui in-session workshop, dan
pertemuan tahunan.

Intervensi/Submisi/Posisi

Hasil Persidangan
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10

10(a
)

10(b
)

COP

COP

COP

Kode/Item

Finance

Long-term climate
finance

Report of the
Standing Committee
on Finance and

Finance

Judul

Kelompok
Isu

Matters relating to
finance

Agenda

Persidangan pada agenda SBI item 13 telah
menghasilkan dokumen keputusan
FCCC/CP/2016/L.9 Pokok-pokok yang

Long-term finance juga memuat agenda
mengenai diperlukannya concrete roadmap
untuk pendanaan perubahan iklim, yang
berisi strategi dan pendekatan yang akan
digunakan oleh negara-negara maju di dalam
memenuhi kewajibannya.

Hal yang menjadi outstanding issue agenda
Long-term climate finance terletak pada
komponen scaling-up yang ingin dihapus
oleh negara-negara maju, padahal scaling-up
adalah isu utama yang harus diperjuangkan
Indonesia, dalam rangka memastikan adanya
predictability dan sustainability dari
pendanaan yang akan disediakan oleh negara
maju sebesar USD 100 milyar per tahun,
terhitung semenjak tahun 2025.

Posisi Indonesia telah terakomodir pada agenda item
ini antara lain, adalah meningkatkan koheresi dan
koordinasi dalam menyalurkan dana perubahan iklim

Posisi Indonesia yang relevan dengan agenda Longterm Finance adalah: (i) untuk memastikan clarity,
predictability, dan transparency dari developed
countries terkait dengan mobilisasi pendanaan USD
100 milyar, serta upaya-upaya scaling-up climate
finance dari developed countries by 2020; (ii)
mendapatkan assurance mengenai pendanaan
adaptasi agar balance dengan pendanaan untuk
mitigasi; dan (iii) memastikan bahwa pendanaan
sebesar USD 100 milyar dapat diakses oleh negaranegara berkembang, khususnya Indonesia.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

2018.
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Kode/Item

Judul

review of the
functions of the
Standing Committee
on Finance

Agenda
Kelompok
Isu

Posisi Indonesia tersebut telah terakomodir dalam
decision FCCC/CP/2016/L.9 Terkait dengan isu
keanggotaan Standing Committee on Finance (SCF),
Indonesia berminat untuk memiliki perwakilan di SCF.

terkait dengan isu kehutanan, SCF dapat memenuhi
fungsinya untuk melakukan MRV of support yang
disediakan untuk negara berkembang.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

tertuang dalam dokumen keputusan
diantaranya yaitu:
• Adanya kontribusi dari pemerintah
Belgia, Norway, Swedia, dan Switzerland
serta EU untuk mendukung kerja SCF;
• Meminta SCF dalam memenuhi fungsinya
terkait dengan MRV of support untuk
bekerjasama dengan stakeholder terkait
dan pakar dan mempertimbangkan kerja
lain dibawah konvensi dan envisaged
dibawah Paris Agreement.;
• Menyambut forum SCF tahun 2016
mengenai topic instrument pendanaan
mengenai loss and damage yang
memberikan dampak terhadap
perubahan iklim; dan
• Meminta kembali SCF untuk
mengintegrasikan pendanaan terkait
hutan dalam rencana kerja 2017 dan
meningkatkan koheresi dan koordinasi
dalam menyalurkan dana perubahan iklim
dengan mempertimbangkan keputusankeputusan terkait isu hutan. Pada
negosiasi item ini juga dibahas mengenai
keanggotaan SCF.
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COP

10(c)

Kode/Item

Judul

Report of the Green
Climate Fund to the
Conference of the
Parties and
guidance to the
Green Climate Fund

Agenda

Finance

Kelompok
Isu

Persidangan telah merespon opersionalisasi

Implementasi readiness dan preparatory
program dukungan dengan persetujuan
proposal readiness di 57 negara total USD 16
juta, termask keputusan Board untuk
simplifikasi template dan memandatkan
Sekretariat GCF mempercepat persetujuan
dan disbursement sumberdaya untuk
readiness dan preparatory support.
Persetujuan pendanaan sampai USD 3 juta
per negara dalam mendanai untuk persiapan
proses penyusunan rencana adaptasi nasional
melalui program readiness dan prepatory
support.

Kepentingan Indonesia terkait dengan proses
akredetasi yang harus mempertimbangkan
keseimbangan geographic, investment scale (small,
swasta, dan besar) serta simplifikasi prosedur guna
akredetasi dan persetujuan proposal telah
terakomodir dalam beberapa para draf decision pada
dokumen FCCC/CP/2016/L.5.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

Persidangan membahas laporan GCF kepada
COP dan pedoman GCF dalam
melaporkannya dan telah diadopsi dokumen
FCCC/CP/2016/L.5. Persidangan menyambut
baik aksi yang diambil oleh Board dalam
meresponse pedoman dari COP 17, 18, 19,
20, dan 21. Persetujuan USSD 1.17 milyar
untuk 27 proyek dan program di 39 negara
dan penerbitan permintaan proposal untuk
modalitas yang dapat meningkatkan akses
langsung sampai USD 200 juta dan small and
medium scale project sampai USD 100 juta.

Intervensi/Submisi/Posisi

Hasil Persidangan

MARRAKECH CLIMATE CHANGE CONFERENCE, MAROKO, 7-18 NOVEMBER 2016

MATRIK LAPORAN HASIL PERSIDANGAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA PADA

COP

10(d

Kode/Item

Judul

Report of the Global

Agenda

Finance

Kelompok
Isu

Persidangan pada agenda COP 10d

Selain persidangan memutuskan untuk
meminta SCF mempertimbangkan submisisubmisi dalam menyiapkan draft pedoman
untuk GCF untuk dipertimbangkan di COP.
Submisi harus disampaikan paling lambat
sekitar bulan September minggu terakhir
2017.

Persidangan memutuskan untuk: (i)
mendorong negara Pihak yang memiliki
pledge dan belum memberikan kontribusinya
sesuai dengan pledge, didorong untuk segera
memberikan kontribusinya; (ii) mengundang
negara Pihak untuk memberikan submisinya
tidak lebih dari `10 minggu sebelum COP,
pandangan dan rekomendasi mengenai
elemen yang akan dipertimbangkan dalam
mengembangkan pedoman GCF.

merujuk keputusan 1/CP.16, para 70,
termasuk pengakuan GCF yang dapat
mendukung pengembangan dan
implementasi REDD+, termasuk melalui
program readiness dan prepatory support.

Posisi Indonesia terkait dengan GEF adalah (i) Untuk

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

result based payment untuk kegiatan yang

Intervensi/Submisi/Posisi
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)

Kode/Item

Judul

Environment Facility
to the Conference
of the Parties and
guidance to the
Global Environment
Facility

Agenda
Kelompok
Isu

GEF serta negara-negara penerima agar
dapat menjajaki bersama dengan CTCN
untuk mendukung kegiatan-kegiatan terkait
dengan climate technology untuk dapat
didanai melalui alokasi pendanaan negara di
6th replenishment dari GEF (para 11). GEF
harus dapat memastikan adanya alokasi
pendanaan untuk CBIT (Capacity Building
Initiative for Transparency) di dalam
replenishment ke-7 dari GEF (para 7).

Pokok-pokok yang tertuang dalam decision/
conclusion/ informal note/dokumen tersebut
antara lain GEF harus mengambil pelajaran
dari proses yang sebelumnya dalam
penyusunan strategi untuk replenishment ke7, serta dengan mempertimbangkan Paris
Agreement, dalam rangka meningkatkan
efektivitas operasional GEF (para 1). GEF
harus memastikan bahwa kebijakan-kebijakan
dan prosedur yang terkait dengan review
funding proposal agar dapat ditindaklanjuti
secara efisien (para 4).

mengadjust strategic area dari GEF untuk
mengalokasikan pendanaan untuk perubahan iklim,
terutama yang terkait dengan 7th replenishment; dan
(ii) Untuk memastikan bahwa STAR allocation tetap
diberlakukan, dan disbursement pendanaan tidak
terganggu walaupun terjadi dinamika currency
exchange.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

mengenai Report of the GEF to COP and
guidance to the GEF menghasilkan
keputusan sebagaimana yang terdapat di
dalam FCCC/CP/2016/L.7.

Intervensi/Submisi/Posisi
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COP

10(e
)

Kode/Item

Judul

Sixth review of the
Financial Mechanism

Agenda

Finance

Kelompok
Isu

Pokok-pokok yang tertuang dalam decision/

Pada sixth review ini, Parties diharapkan
dapat memberikan masukan terkait dengan
kriteria-kriteria yang telah teridentifikasi di
fifth review, apabila kriteria-kriteria tersebut
sudah cukup, atau perlu ditambahkan atau
bahkan dikurangi.

Persidangan pada agenda COP 10e
mengenai Sixth Review of the Financial
Mechanism menghasilkan keputusan
sebagaimana yang terdapat di dalam
FCCC/CP/2016/L.4. Sixth review diharapkan
dapat memberikan gambaran pada Parties
mengenai proses-proses terkait dengan
replenishment dari operating entities dari
Financial Mechanims. Pada fifth review of the
financial mechanism, telah terdapat beberapa
kriteria review yang telah disepakati.

Indonesia berada dalam posisi bahwa review
mekanisme pendanaan perubahan iklim harus
dianalisis berdasarkan: (i) Akses negara-negara
berkembang kepada pendanaan tersebut; dan (2)
Bagaimana mekanisme pendanaan tersebut dapat
mengakomodir komponen readiness dari Indonesia

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

Submisi yang dimintakan kepada Parties
melalui agenda ini adalah submisi mengenai
pandangan dan rekomendasi mengenai
elemen-elemen yang perlu dipertimbangkan
di dalam mengembangkan guidance untuk
GEF setiap tahunnya, tidak lebih dari 10
minggu sebelum masing-masing sesi COP.

Intervensi/Submisi/Posisi
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10(f)

Kode/Item

Judul

Initiation of a
process to identify
the information to
be provided by
Parties in
accordance with
Article 9, paragraph
5, of the Paris
Agreement

Agenda

Finance

Kelompok
Isu

Agenda ini dimaksudkan untuk mulai
mengidentifikasi informasi apa saja yang
perlu disampaikan oleh developed country
Parties untuk melaporkan provision sumber

Persidangan pada agenda COP 10f mengenai
Initiation of a process to identify the
information to be provided by Parties in
accordance with Article 9.5 of the Paris
agreement menghasilkan dokumen
FCCC/CP/2016/L.2.

Submisi yang dimintakan kepada Parties
melalui agenda ini adalah submisi mengenai
pandangan para Pihak terkait dengan sixth
review dari Financial Mechanism yang
berdasarkan pada guidelines yang terdapat
di dalam annex dari dokumen tersebut untuk
dipertimbangkan oleh SCF dalam
mempersiapkan masukannya terhadap review
tersebut. Submisi ini diharapkan dapat
diajukan sebelum tanggal 30 April 2017.

Informasi berikutnya adalah metodologi yang
digunakan oleh developed countries terkait dengan

Indonesia berada pada posisi bahwa developed
countries harus dapat memberikan informasi mengenai
strategi dan pendekatan yang digunakan oleh
developed countries Parties untuk memobilisasi dan
menyediakan pendanaan bagi developing countries
Parties.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

conclusion/ informal note/dokumen tersebut
adalah tujuan, sumber informasi yang dapat
digunakan untuk melakukan sixth review,
serta kriteria yang dapat digunakan untuk
melakukan review.

Intervensi/Submisi/Posisi
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Kode/Item

Agenda

Judul

Kelompok
Isu

Berdasarkan kegiatan di para 2, Sekretariat
akan mengeluarkan summary report yang
akan menjadi bahan untuk COP 23 di bulan
November 2017 (para 3). COP 23 diharapkan
dapat memberikan rekomendasi mengenai
informasi yang akan disediakan oleh Parties
dalam mengkomunikasikan upaya-upayanya,

Pokok-pokok yang tertuang dalam dokumen
tersebut diantaranya terkait dengan upaya
negara maju untuk mengkomunikasikan
informasi-informasi kuantitatif dan kualitatif
terkait dengan Article 9.1 dan 9.3 dari Paris
Agreement, termasuk di dalamnya adalah
projected levels dari sumber pendanaan
publik yang disediakan untuk Parties dari
negara berkembang (para 1). Round-table
discussion di antara Partis akan dilakukan,
terkait dengan para 1 dari keputusan ini,
pada 46th session SBs di bulan Mei 2017
(para 2).

Informasi yang juga harus dicantumkan oleh
developed countries Parties adalah sumber-sumber
pendanaan yang akan digunakan oleh developed
countries Parties (apakah publik atau private sources)

Informasi lainnya adalah terkait dengan channeling
dan instrumen pendanaan yang digunakan oleh
developed countries Parties terkait dengan climate
finance provision

mobilisasi pendanaan dan juga penyediaan
pendanaannya.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

pendanaan yang dilakukan untuk mendukung
negara-negara berkembang terkait dengan
aksi-aksi perubahan iklim baik mitigasi dan
adaptasi (Article 9.1 dari Paris Agreement)
dan upaya-upaya mobilisasi pendanaan
perubahan iklim dari berbagai sumber (Article
9.3 dari Paris Agreement).

Intervensi/Submisi/Posisi
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11

Kode/Item

Judul

Reporting from and
review of Parties
included in Annex I
to the Convention

Agenda

Mitigasi
Perubahan
Iklim

Kelompok
Isu
Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

Paris Committee on Capacity-building agar
dikembangkan lebih lanjut dengan
mengadopsi modalitas dan prosedur pada
pertemuan pertamanya. Pembahasan
pertemuan pertama Paris Committee on
Capacity-building akan dilanjutkan pada sesi

pada dokumen FCCC/SBI/206/Add.1. COP
menyetujui TOR Paris Commitment on
Capacity Building dibentuk dibawah decision
1/CP.21 para 71. Pada COP 25 (November
2019) akan dilakukan review progres,
kebutuhan perpanjangan, efektivitas dan
percepatan Paris Committee on Capacitybuilding, dan menyiapkan workplan untuk
periode 2016-2020 sebagaimana disebutkan
dalam decision 1/CP.21 para 73.

the first round of the international assessment
and review process (2014-2015)” seperti

COP menyetujui Draft decision “Outcome to

Submisi yang dimintakan kepada Parties
melalui agenda ini tidak disampaikan secara
eksplisit, namun, untuk persiapan round-table
discussion pada SBs, Parties diharapkan
dapat memberikan masukan.

untuk diadopsi oleh CMA 1 (para 4).
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12

Kode/Item

Judul

Reporting from
Parties not included
in Annex I to the
Convention

Agenda

Mitigasi
Perubahan
Iklim

Kelompok
Isu

COP menyetujui draft decision “Membership
of the Consultati Group Experts on National
Communication from Parties not included in
Annex 1 to the Convention” seperti pada
dokumen FCCC/SBI/2016/L.28/Add.2 yang
menyebutkan bahwa SBI 45 mengundang
pelaksanaan review yang ke 3 dari
pelaksanaan the framework for capacity
building untuk Negara berkembang seperti
pada decision 14/CP.21 para 2, serta
merekomendasikan draft decision dan

COP menyetujui draft decision “Work of the
Consultative Group of Experts on National
Communication from Parties not included in
Annex 1 to the Convention” seperti pada
dokumen FCCC/SBI/2016/L.28/Add.1
Dokumen menyebutkan antara lain: (i)
Mandat dari TOR CGE untuk Natcom dari
Parties not included Annex 1 pada decision
19/CP.19 dan Annex; dan (ii) Permintaan SBI
untuk sessi 48 (April-May 2018) akan
mereview kerangka dan mandatnya termasuk
TOR CGE dengan melihat rekomendasi dari
draft decision dan adopsi dari COP 24
(November 2018);.

Indonesia menekankan keterwakilan dari setiap
regional dalam penyelenggaraan kegiatan
Consultative Group of Expert (CGE), dengan
memperhatikan kondisi dan krakteristik di masingmasing negara dalam menyiapkan National
Communications.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

SBI 46 (Mei 2017).

Intervensi/Submisi/Posisi
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14

COP

COP

Kode/Item

Adaptasi
Perubahan
Iklim

Implementation
Article 4,
paragraphs 8 and 9,
of the Convention:

(a) Implementation

Capacity
building

Judul

Kelompok
Isu

Capacity-building
under the
Convention

Agenda

Persidangan COP agenda (14) mencatat draft
conclusions persidangan SBSTA agenda item
3 tentang “Nairobi work programme on
impacts, vulnerability and adaptation to
climate change”, sebagaimana tertuang

The COP adopted the draft decision SBI
agenda item14(a) tentang, “Third
comprehensive review of the implementation
of the framework for capacity-building in
developing countries under the Convention,”
sebagaimana tertuang dalam dokumen
FCCC/SBI/2016/L.38

Submisi Indonesia terkait Nairobi work programme
mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan di bidang
dampak perubahan iklim terhadap kesehatan telah
tercatat.

Indonesia menyetujui bahwa PCCB dimaksudkan untuk
meningkatkan koherensi dan koordinasi antara
berbagai kegiatan. Posisi Indonesia tersebut telah
terakomodir dan dimuat di dalam Draft Decision yang
dihasilkan, pada keseluruhan paragrafnya.

Sebagian besar butir-butir third comprehensive review
sejalan dengan kepentingan Indonesia, antara lain: (i)
CB harus bersifat partisipatif, sesuai dengan
kebutuhan masing-masing negara, serta berdasarkan
prioritas dan kondisi nasional; (ii) Harus melibatkan
semua pihak, baik pemerintah maupun non party
stakeholder. Dengan semakin banyaknya informasi
mengenai kegiatan CB, harus ada mekanisme
pelaporan yang semakin baik, sehingga bisa
didapatkan gambaran yang lebih jelas dan terintegrasi
mengenai pelaksanaan CB, sehingga CB harus
menjawab kesenjangan/gap kebutuhan CB.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

diadopsi pada COP 22.

Intervensi/Submisi/Posisi
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Kode/Item

Judul

Gender and climate
change

(b) Matters relating
to the least
developed countries

of the Buenos Aires
programme of work
on adaptation and
response measures;

Agenda

Gender

Kelompok
Isu

•

pentingnya pelatihan-pelatihan dan

Dalam pertemuan informal yang diprakarsai
Sekretariat UNFCCC draft suggestions for
gender decisions diinisiasi oleh delegasi
Costarica dan disepakati menjadi draft awal.
Parties mendukung:

tanggal 8-9 November 2016, terdapat isu-isu
mengemuka yaitu implementasi dari Lima
Work Programe melalui peningkatan aktivitas
adaptasi dan mitigasi yang responsif gender
melalui aspek-aspek penganggaran,
pengembangan atau transfer teknologi dan
peningkatan kapasitas dalam proses
pengambilan keputusan/kebijakan iklim

Document Form Informal/Informal
Consultations yang telah dilaksanakan

Pada pembahasan agenda Working

Secara garis besar apa yang didiskusikan dalam draft
suggestion telah sejalan dengan standing
position/posisi Indonesia terkait gender. Salah satunya
adalah mendorong tersusunnya gender action plan
dengan target capaian yang terukur dalam kurun
waktu tertentu yang telah disepakati dengan tujuan
akhir adalah mewujudkan kesetaraan gender melalui
pengintegrasian gender dalam berbagai kebijakan
terkait iklim.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

dalam documen FCCC/SBSTA/2016/L.22

Intervensi/Submisi/Posisi
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Kode/Item

Agenda

Judul

Kelompok
Isu
Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

Sekretariat juga diminta untuk
mengembangkan technical paper untuk
mengindentifikasi point-point yang
mempertimbangkan pengintegrasian gender
dalam workstreams UNFCCC. Parties
meminta ke SBI untuk mengembangkan
gender action plan untuk mensupport
implementasinya dalam keputusan-keputusan
UNFCCC.

penyadaran bagi semua delegasi baik
(laki-laki maupun perempuan) terkait
kesetaraan gender dan perubahan iklim;
dan
• pentingnya kemampuan dan kapasitas
bagi delegasi perempuan untuk
berpartisipasi aktif dalam UNFCCC
melalui training, keterampilan
bernegosiasi, teknis-teknis penulisan
kerangka kebijakan dan strategi
membangun komunikasi.
Parties mendorong Sekretariat agar pada
2018 dan 2019 agenda tetap dari sesi
workshop fokus pada pelaksanaan komitmen
dari masing-masing Parties atas hasil konvensi
Paris Agreement terkait gender.

Intervensi/Submisi/Posisi
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17

Administrative,
financial and
institutional matters

Judul
Finance

Kelompok
Isu

Kepentingan Indonesia untuk lebih memahami kondisi
pendanaan di Sekretariat UNFCCC telah terakomodir.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

COP agenda item 17 telah mengadopsi draft
decision tentang: (i) “Financial and budgetary
matters,” hasil persidangan SBI agenda item
17sebagai tertuang dalam dokumen
FCCC/SBI/2016/8/Add.1; dan (ii)
“Administrative, financial and institutional
matters” hasil persidangan SBI agenda item
17sebagai tertuang dalam dokumen
FCCC/SBI/2016/L.41/Add.1

Intervensi/Submisi/Posisi

Hasil Persidangan

CMP

4

Matters relating to
the clean
development
mechanism
Article 6 of
the Paris
Agreement
dan Mitigasi
Perubahan
Iklim

•

•

Umum – mendesak Para Pihak untuk
segera menerima Amandemen Doha dan
menyampaikan instrument
penerimaannya agar dapat segera
berkekuatan hukum; mencatat laporan
tahunan (2015-2016) dari Executive Board
CDM;
Mendorong EB untuk melanjutkan

Pokok-pokok yang tertuang dalam keputusan
tersebut:

Persidangan telah menghasilkan decision
yang telah diadopsi dalam
FCCC/KP/CMP/2016/L.4.

Perlu menyusun posisi Indonesia terkait CDM pada
saat pertemuan SBI46.

Catatan:

The Twelfth session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP-12)

COP

Kode/Item

Agenda
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Kode/Item

Agenda

Judul

Kelompok
Isu

•

•

•

•

•

•

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

CDM Loan Scheme, dan Resources for

mengundang EB untuk mengembangkan
metodologi CDM yang sederhana dan
standar baseline dengan tetap
memperhatikan integritas lingkungan,
bekerjasama dengan pusat kerjasama
regional
Entitas yang telah diakreditasi diminta
untuk melakukan fungsi validasi sectorspecific sebagaimana tercantum dalam
Annex.

Regional and subregional distribution: -

mendorong EB untuk melanjutkan
kegiatannya dalam menanggapi
Dec.6/CMP.11, para.14

Baseline and monitoring methodologies -

Permintaan kepada EB untuk melakukan
analisa biaya designated operational
entities dan melaporkan kembali kepada
CMP13 (Nov 2017).

issuance processes, and methodologies,
while maintaining environmental
integrity.

kegiatannya dalam menindaklanjuti
Dec.6/CMP.11, para.7&8;
Permintaan kepada EB tentang
simplifikasi dan streamlining lebih lanjut,
terutama mengenai registration and

Intervensi/Submisi/Posisi
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5

Kode/Item

Judul

Matters relating to
joint implementation

Agenda

Mitigasi
Perubahan
Iklim

Kelompok
Isu

•

•

Mencatat implementasi JI periode 20062006: accounting for 548 Track 1
projects, 52 Track 2 projects dan lebih
dari 871 juta ERU telah dirilis.
Mencatat laporan JI 2015-2016.

Telah diadopsi FCCC/KP/CMP/2016/L.2 yang
menyebutkan hal sebagai berikut:

•

Permintaan kepada EB untuk melakukan
analisa biaya designated operational
entities dan melaporkannya kembali
kepada CMP13 (Nov 2017); dan
Entitas yang telah diakreditasi diminta
untuk melakukan fungsi validasi sectorspecific sebagaimana tercantum dalam
Annex.

•

issuance processes, and methodologies,
while maintaining environmental
integrity;

permintaan kepada EB tentang
simplifikasi dan streamlining lebih lanjut,
terutama mengenai registration and

•

Dari 17 paragraf yang dicantumkan dalam
draft Conclusion, hanya ada 3 paragraf yang
telah disetujui yaitu mengenai:

Pengawalan issue ini akan memberikan pemahaman
lebih jauh mengenai prosedur dan mekanisme
pengaturan carbon trading, yang dapat dijadikan
pembelajaran bagi Indonesia untuk mengembangkan
pengaturan carbon trading dalam negeri apabila
diperlukan.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

work on the CDM

Intervensi/Submisi/Posisi
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CMP

5

Kode/Item

Judul

Matters relating to
joint implementation

Agenda

Mitigasi
Perubahan
Iklim

Kelompok
Isu

•

•
•

•

Catatan:

Mencatat implementasi JI periode 20062006: accounting for 548 Track 1
projects, 52 Track 2 projects dan lebih
dari 871 juta ERU telah dirilis.
Mencatat laporan JI 2015-2016.
Menggarisbawahi keslitan pasar saat ini
dalam implementasi JI
Meminta JI Supervisory Committee
mengenai jaminan infrastruktur dan
kapasitas, penyesuaian yang diperlukan

Pengawalan issue ini akan memberikan pemahaman
lebih jauh mengenai prosedur dan mekanisme
pengaturan carbon trading, yang dapat dijadikan
pembelajaran bagi Indonesia untuk mengembangkan
pengaturan carbon trading dalam negeri apabila
diperlukan.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

Menggarisbawahi kesulitan pasar saat ini
dalam implementasi JI
Meminta JI Supervisory Committee
mengenai jaminan infrastruktur dan
kapasitas, penyesuaian yang diperlukan
untuk menjamin efisiensi-cost effectivedan-transparansi.
Menyepakati bahwa JI melakukan
pertemuan setidaknya satu kali dalam
setahun.
Pertemuan JI dapat dilakukan melalui
virtual participation, konsultasi dan
pengambilan keputusan secara
elektronik.

Intervensi/Submisi/Posisi

Hasil Persidangan

Telah diadopsi FCCC/KP/CMP/2016/L.2 yang
menyebutkan hal sebagai berikut:

•

•

•

•

MARRAKECH CLIMATE CHANGE CONFERENCE, MAROKO, 7-18 NOVEMBER 2016

MATRIK LAPORAN HASIL PERSIDANGAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA PADA

CMP

7

Kode/Item

Judul

Matters relating to
the Adaptation Fund

Agenda

Finance

Kelompok
Isu

•

•

Decision terkait dengan CMP 7(a) mengacknowledge kontribusi pendanaan untuk
AF oleh Jerman, Itali, Swedia, dan Belgia
(Flemish) sebesar USD 81 juta (para 4)
Decision ini menghimbau AFB untuk
mengimplementasikan strategi mobilisasi
pendanaan untuk AF, terutama dengan

Pokok-pokok yang tertuang dalam keputusan
adalah sebagai berikut:

Persidangan pada agenda CMP 7 mengenai
Matters relating to the Adaptation Fund
menghasilkan keputusan sebagaimana yang
terdapat di dalam FCCC/KP/CMP/2016/L.3.
Persidangan hanya membahas yang terkait
dengan Report of the Adaptation Fund
Board, sedangkan untuk Third Review of the
Adaptation Fund, tidak ada pertemuan.

•

•

Indonesia juga mendorng Adaptation Fund untuk
serve Paris Agreement, yang artinya, Indonesia
mendorong segala upaya untuk dijajaki oleh
Adaptation Fund Board, agar Adaptation Fund dapat
di-carry forward untuk serve Paris Agreement.

Itu sebabnya, Indonesia mendorong negara maju
untuk dapat memberikan kontribusi sukarela kepada
Adaptation Fund, sehingga AF tidak tergantung dari
pendanaan yang berasal dari harga jual CER.

Terkait dengan Adaptation Fund, Indonesia
mendapatkan benefit dari Adaptation Fund, terutama
karena saat ini Indonesia telah memiliki National
Implementing Entity yang bisa secara langsung
mengakses dana Adaptation Fund.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

untuk menjamin efisiensi-cost effectivedan-transparansi.
Menyepakati bahwa JI melakukan
pertemuan setidaknya satu kali dalam
setahun.
Pertemuan JI dapat dilakukan melalui
virtual participation, konsultasi dan
pengambilan keputusan secara
elektronik.

Intervensi/Submisi/Posisi

Hasil Persidangan
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Kode/Item

Agenda

Judul

Kelompok
Isu

•

•

•

•

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

mempertimbangkan seluruh potensi
sumber pendanaan yang memungkinkan
(para 10)
Isu mengenai sustainability, adequacy
dan predictability dari pendanaan untuk
AF juga diangkat, yang disebabkan oleh
ketidakpastian harga CER, AAU, dan ERU
(para 6)
Decision tersebut juga meng-acknowlege
adanya kekurangan pendanaan sebesar
USD 3 juta, di mana total kebutuhan
pendanaan berdasarkan project-project
yang saat ini on the pipeline mencapai
USD 233.5 juta, sedangkan ketersediaan
dana hanya USD 230.5 juta (para 7)
Decision yang sama juga meminta AFB
mempertimbangkan bagaimana
keterkaitan antara AF dengan pendanaan
perubahan iklim lainnya, termasuk Green
Climate Fund, dengan membawa temuan
yang ada untuk dibahas di COP 23, di
bulan November 2017 (para 11)
Mengundang COP untuk membawa
informasi-informasi yang terkait dengan
peran AF untuk developing countries
sebagaimana tercantum di dalam para 13
dari Decision tersebut, untuk menjadi
bahan pertimbangan dari APA (para 14)

Intervensi/Submisi/Posisi

Hasil Persidangan
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CMP

7(b)

7(a)

Kode/Item
Adaptasi
Perubahan
Iklim

Adaptasi
Perubahan
Iklim

Third review of the
Adaptation Fund

Judul

Kelompok
Isu

Report of the
Adaptation Fund
Board

Agenda

Telah dihasilkan decision yang menyepakati
pelaksanaan review ke-3 Adaptation Fund,
dengan TOR sebagaimana tercantum dalam
keputusan mengenai hal ini

Posisi Indonesia terhadap pelaksaan Review of
Adaptation Fund bahwa proses review mencakup: (i)
Approach dan mekanisme; (ii) Persyaratan untuk
mengakses dana; dan (iii) Kapasitas negara
berkembang untuk mengakses dan menggunakan
dana

Berdasarkan draft decision tersebut, AFB diharapkan
untuk mengimplementasikan strategi mobilisasi
sumber dayanya dengan mempertinmbangkan lebih
lanjut potensi-potensi sumber dana lainnya serta untuk
mempertimbangkan keterkaitan antara Adaptation
fund dan skema pendanan lain, termasik GCF.

Isu yang mengemuka adalah mengenai mobilisasi,
prediktibility dan sustainability sumber pendanaan
untuk Adaptation Fund, dimana salah satu faktor
penyebabnya adalah ketidakpastian harga dari CERs,
AAUs dan ERUs. Usulan dari Swiss, mewakili EIG terkit
review terhadap CDM dengan penekanan
aspek’environmental integrity’ dari prosedudal CDM
ditolak karena bukan merupakan mandat AFB untuk
melakukan hal tersebut, dan ‘single pointing’ CDM
juga menjadi dasar penolakan Negara-negara
berkembang.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

Sidang CMP-12 telah mengadopsi keputusan
terkait laporan Adaptation Fund Board,
dengan pokok-pokok, yaitu: (i) Persetujuan
terhadap proyek dan program kumulatif
mencapai USD 358 juta (pertanggal 9
November 2016); (ii) Dana yang tersedia
untuk persetujuaan dana baru berjumlah USD
230,5 juta (pertanggal 17 November 2016);
dan (iii) Menyambut baik “financial pledges”
dan kontribusi untuk Adaptation Fund dari
Pemerintah German, Italy, Sweden serta the
Flemish and Walloon Regions di Belgia,
sebesar USD 81 juta;

Intervensi/Submisi/Posisi

Hasil Persidangan

MARRAKECH CLIMATE CHANGE CONFERENCE, MAROKO, 7-18 NOVEMBER 2016

MATRIK LAPORAN HASIL PERSIDANGAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA PADA

CMP

9

Kode/Item

Judul

(c) Annual
compilation and
accounting report
for the second
commitment period
for Annex B Parties
under the Kyoto
Protocol

(b) Final compilation
and accounting
reports for the first
commitment period
for Annex B Parties
under the Kyoto
Protocol;

(a) National
communications;

Reporting from and
review of Parties
included in Annex-I

Agenda

Mitigasi
Perubahan
Iklim

Kelompok
Isu

Dokumen ini memuat informasi yang lebih
rinci yang dilaporkan oleh Parties termasuk
dalam Annex 1 dengan beberapa komitmen
seperti yang tercantum dalam 3 kolom pada
Annex B Doha Amandemen Kyoto Protokol
dengan mencatumkan inisial parameter
akunting untuk komitmen ke dua periode di
bawah Kyoto Protokol. Dalam muatan
informasi pada anthropogenic GHG
emissions in 2013 and 2014 dari sumber yang
sudah terdaftar pad Annex A Kyoto Protokol.
Dokumen juga memuat GHG emission and

seperti yang tercantum pada dokumen
FCCC/SBI/2016/6 dan Add.1.

compilation and accounting report for Annex
B Parties under the Kyoto Protokol for 2016 ”

CMP mencatat bahwa “ The annual

CMP mencatat bahwa “ The information
contained the final compilation and
accounting reports for the first commitment
period for Annex B Parties under the Kyoto
Protokol”.

Pemerintah Indonesia akan melaporkan Third National
Communication dengan GHG emission 2012-2014.
Selanjutnyan untuk meng-update baik informasi
maupun data tahun 2015-2016 akan dilaporkan pada
BUR yang akan dating.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

CMP mencatat bahwa “The SBI took note of
the status of submission and review of the
reports from Parties included in Annex 1 to
the Parties”.

Intervensi/Submisi/Posisi

Hasil Persidangan

Catatan:
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CMP

10

Kode/Item

Judul

Capacity-building
under the Kyoto
Protocol

Agenda

Capacity
building

Kelompok
Isu

Sesuai paragraf 8 draft decision, Indonesia
dan negara-negara lainnya diminta untuk
melakukan submisi pada tanggal 9 Maret
2017 mengenai topik potensial terkait Kyoto
Protokol untuk pertemuan Durban Forum ke6.

The CMP adopted the draft decision SBI
agenda item14(b) tentang, “Third
comprehensive review of the implementation
of the framework for capacity-building in
developing countries under the Kyoto
Protocol” sebagaimana tertuang
dalamdokumen FCCC/SBI/2016/L.39

Informasi selanjutnya akan difinalisasikan
setelah lengkap tahun 2015-2016 dilanjutkan
review seperti pada decisions 22/CMP.1 dan
4/CMP.11.
Dalam persidangan SBI agenda item 14(b), kertas
posisi Indonesia menekankan bahwa informasi capacity
building yang akan dikaji termasuk pula yang
dilakukan oleh badan-badan yang dibentuk di bawah
Konvensi dan Kyoto Protocol. Indonesia memiliki
kepentingan bahwa semua dukungan pelaksanaan
capacity building yang dilakukan harus bersifat
transparan, sesuai dengan kebutuhan, dan
berkelanjutan. Karena posisi Indonesia bersifat umum,
maka hal-hal yang dikemukakan di atas serta
kepentingan Indonesia sudah tercakup di dalam draft
decision. Selanjutnya Indonesia dapat menyampaikan
usulan lainnya melalui submisi yang diminta.

Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

removals tahun 2013-2014 dari kegiatan
LULUCF pada Artikel 3 para 3, forest
management pada Artikel 3 para 4 dan
kegiatan lainnya di bawah Artikel 3 para 4
Kyoto Protokol.

Intervensi/Submisi/Posisi

Hasil Persidangan

MARRAKECH CLIMATE CHANGE CONFERENCE, MAROKO, 7-18 NOVEMBER 2016

MATRIK LAPORAN HASIL PERSIDANGAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA PADA

Judul

Kelompok
Isu

Intervensi/Submisi/Posisi
Indonesia

Hasil Persidangan
(Decision/Conclusion/Document)

CMA

3

Matters relating to
the implementation
of the Paris
Agreement
Entry into
force the
Paris
Agreement,
Adaptasi
Perubahan
Iklim, dan
Finance

Terkait penyelesaian work programme,
disepakati agar persidangan COP
melanjutkan penyiapan implementasi
program kerja dibawah Paris Agreement, dan
mempercepat hasil kegiatan paling lambat
pada bagian ketiga dari sesi pertama CMA
yang dilaksanakan bertepatan dengan COP-

Terkait Entry into force and signature of the
Paris Agreement, persidangan CMA-1 telah
menyampaikan selamat kepada Parties yang
telah meratifikasi, menerima dan menyetujui
Paris Agreement, dan mengundang Parties
lainnya yang belum untuk sesegera mungkin
melakukan depositary.

Persidangan telah menghasilkan Draft
decision -/CMA Proposal by the President,
sebagaimana tertuang dalm dokumen
FCCC/PA/CMA/2016/L.3 tanggal 18
November 2016. Keputusan meliputi 3 (tiga)
hal yaitu: (1) Entry into force and signature of
the Paris Agreement; (2) Completion of the
work programme under the Paris Agreement;
dan (iii) Adaptation Fund

Terkait Entry into force dan penandatanganan Paris
Agreement, Indonesia telah meratifikasi Paris
Agreement dan men-depositary ratifikasi tersebut ke
Sekretariat UNFCCC.
Mengenai Adaptation Fund, kepentingan Indonesia
dan negara berkembang masih terkendala posisi
negara maju yang cenderung menghambat kemajuan
proses dengan mengajukan sejumlah isu prosedural
dan hukum terkait mandat kepada Adaptation Fund
(yang saat ini melayani Protokol Kyoto) untuk melayani
pula Paris Agreement

The First session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement (CMA-1)

Kode/Item

Agenda
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Kode/Item

Agenda

Judul

Kelompok
Isu
Indonesia

(Decision/Conclusion/Document)

Untuk isu-isu terkait implementasi Paris
Agreement, persidangan CMA menyepakati
untuk meminta APA melanjutkan persidangan
untuk memberikan pertimbangan terhadap
isu-isu terkait dengan implementasi Paris
Agreement dan menyampaikan laporan pada
sesi pertama CMA; Untuk Adaptation Fund,
persidangan meminta APA untuk
memberikan pertimbangan untuk persiapan
yang diperlukan terkait Adaptation Fund.

24 (Desember 2018);

Intervensi/Submisi/Posisi

Hasil Persidangan
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LAMPIRAN 7

REPUBLIK INDONESIA
MATRIK LAPORAN
PERTEMUAN BILATERAL, EVENT DAN WORKSHOP
YANG DIHADIRI DELEGASI REPUBLIK INDONESIA
PADA MARRAKECH CLIMATE CHANGE CONFERENCE
Marrakech, Maroko, 7-18 November 2016
Jakarta, November 2016

60

Laporan Delegasi Republik Indonesia COP-22 Marrakech 2016

4

3

2

1

No

Menteri menyampaikan apresiasi dan selamat atas
kepemimpinan Maroko pada COP-22, dan update kesiapan
Indonesia terkait Paris Agreement.
Presiden COP mengharapkan Indonesia menanyakan
implementasi kesanggupan negara-negara maju menyediakan
pembiayaan perubahan iklim sebesar 100 milyar USD/tahun.

Menteri Australia mengharapkan kerjasama blue carbon,
antara lain mengingat kedua negara memiliki mangrove.
Menteri Australia mengharapkan Indonesia untuk menjadi tuan
rumah Asia-Pacific Tropical Rainforest Partnership, back to
back dengan Global Landscape Forum Region Asia di tahun
2018 atau 2017.

•
•

•

Pertemuan dengan
Presiden COP-22

Di Kantor Presiden
COP-22, 14 Nov.

Di Sekretariat Delri, 14
Nov. jam 17.00 – 17.30

Pertemuan dengan
Menteri LH & Energi
Australia

Di Sekretariat UNFCCC,
14 Nov. jam 16.00

•

•

Menteri LHK menyampaikan selamat atas jabatan baru
UNFCCC Executive Secretary, dan update kesiapan Indonesia
terkait Paris Agreement.
UNFCCC Executive Secretary mengapresiasi langkah-langkah
yang telah dilakukan oleh Indonesia terkait penanganan
perubahan iklim, dan mengatakan komitmen Indonesia
signifikan.

•

UNFCCC Executive
Secretary

Pertemuan dengan

Di Sekretariat Delri, 14
Nov. jam 16.30 – 17.00

Global Green Growth

GGGI tertarik untuk terlibat dalam mekanisme keuangan yang
sedang dibangun Pemri terkait perubahan iklim dalam bentuk
BLU.

Pertemuan Bilateral

Jalannya Pertemuan/Kegiatan

•

Pertemuan dengan DG

Agenda Kegiatan

•

•

•

Perlu dilakukan pertemuan
untuk membuat kajian atas
rencana menjadi tuan rumah.

Ke depan Indonesia perlu
mempertimbangkan positif
saran Presiden COP-22 terkait
permintaan klarifikasi negaranegara maju menyangkut
komitmen penyediaan 100
milyar dollar.

Pemri cq. KLHK perlu
mempertimbangkan usulan
GGGI dimaksud.

Tindak Lanjut yang Diperlukan
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5

No

Pertemuan Bilateral
dengan Jerman

Di Sekretariat Delri, 18
Nov. Jam 09.oo

Pertemuan Bilateral
dengan Jerman

Di Kantor Delegasi
Norwegia, 15 Nov. jam
19.30 – 18.30

Pertemuan dengan
Menteri PI & LH
Norwegia

Agenda Kegiatan

Menteri menyampaikan perkembangan penyiapan BLU
sebagai mekanisme keuangan perubahan iklim, yang dalam
tahapan harmonisasi dengan Setneg dan Kemkumham.
Pihak Norwegia memahami proses yang masih memerlukan
waktu.

Menjawab pertanyaan pihak Jerman, Menteri LHK
menyampaikan perkembangan di Indonesia terkait
penanganan perubahan iklim, a.l dukungan kuat dari DPR dan
masyarakat. Pemri telah menyapkan berbagai perangkat yang
diperlukan, antara lain NDC, mekanisme keuangan BLU, dan
sistem registri nasional.
Menteri LHK juga menyampaikan perhargaan atas dukungan
Jerman.
Pihak Jerman menyampaikan komitmen untuk menyumbang
10% dari komitmen internasional untuk perubahan iklim
sebesar 100 milyar/tahun.
Menteri Jerman mengundang Menteri untuk hadir pada
Global Landscape Regional di Jerman. Selain itu juga
mengharapkan dukungan Menteri LHK untuk penyelenggaraan
Global Landscape Region Asia-Pasific di Sumsel.
Menjawab pertanyaan pihak Jerman, Menteri \lhk
menyampaikan perkembangan di Indonesia terkait

•

•

•

•

•

•

•

Menteri LHK menyampaikan akan berkonsultasi dengan
Kemlu.

•

Jalannya Pertemuan/Kegiatan

•

•

Pada 29 Nov. akan diadakan
pertemuan pihak-pihak yang
terkait dengan pledge restorasi
dalam kerangka Bonn
Challenge. PIC adalah SAM EPI.

Terkait MRB, perlu dicari titik
temu antara pandangan
Norwegia bahwa MRV perlu
dilakukan pihak ketiga,
sedangkan Pemri berpandangan
telah siap dengan sistem MRV
yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak Lanjut yang Diperlukan

MATRIK LAPORAN PERTEMUAN BILATERAL, EVENT DAN WORKSHOP
PADA MARRAKECH CLIMATE CHANGE CONFERENCE, 7-18 NOVEMBER 2016

8

No

Pertemuan Bilateral
dengan Kanada

Menteri LHK didampingi
Dirjen PPI, SAM EPI,
Karo KLN, Dubes RI
Rabbat.

Di Sekretariat Delri, 18
Nov. jam0 09.00.

Agenda Kegiatan

-

•

-

-

-

-

•

Pihak Indonesia :Menteri LHK, Dirjen PPI, Dirjen PSLB3, Ka
Biro KLN, Dubes Maroko. Pihak Canada :Menteri LH Canada,
Dubes Canada untuk Perancis dan Staf
Membahas kerjasama yang akan datang, pihak Canada
menanyakan implementasi carbon market di Indonesia,
Sumatera Geothermal project.
MenLHK mengusulkan kerjasama di bidang : method of
carbon trade, implementasinya, peit for the ngetahuan dan
simple guideline seperti perhitungan GHG di gambut;
sequestrian system, price of electricity untuk geothermal.
Diusulkan pula sister forest development (social forestry) and
its benefit for the people. Menteri juga ingin mengetahui
bagaimana pemerintah Canada memperlakukan indigenous
people, apakah mereka diberi wakil di parlemen?
Pihak Canada berjanji akan mempelajari usulan tersebut.
Disamping itu Menlh Canada meminta dukungan Indonesia
agar wakil Canada terpilih di UN Security Council 2021-2022
Menteri LHK menyampaikan bahwa saat ini kerjasama dalam
bidang forest economic growth di Sulawesi masih dibahas
internal. Disampaikan juga mengenai country specific
guidelines terkait SVLK untuk Canada.
Canada bermaksud membantu terkait carbon trading.

penanganan perubahan iklim, a.l. dukungan kuat dari DPR dan
masyarakat luas. Selain itu sudah persiapkan instrumen2
implementasi PA a.l. sistem registri nasional, mekanisme
keudangan.
Mengenai deforestasi,

Jalannya Pertemuan/Kegiatan

KLHK memiliki sejarah panjang
dengan Canada, selain kerjasama
dibidang pengelolaan SDA, juga
kerjasama dibidang gender main
streaming baik melalui EMDI/CEPI di
KLH. Mungkin ini perlu di elaborasi
lagi dalam kegiatan-kegiatan yang
akan datang
Review semua kegiatan yang terkait
carbon trading, baik dengan Jepang,
Norwegia, World Bank, dan Kanada.

Tindak Lanjut yang Diperlukan
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No

Dirjen PPI dengan
Dubes Australia untuk
isu Lingkungan Hidup,
H.E. Mr. Patrick Suckling

Agenda Kegiatan

Pokok pembahasan:
a. Kerjasama Bilateral RI – Australia di sektor lingkungan
1) Tindak lanjut pertemuan terdahulu antara Dubes Australia
untuk Lingkungan Hidup dengan Menteri LHK RI di
Jakarta.
2) Keinginan Australia meningkatkan kerjasama dengan
Indonesia di berbagai sektor lingkungan hidup, antara lain:
- Pelatihan bagi negosiator wanita
- Pertanian
- Climate financing, a.l. melalui green bond, green bank,
dsb
3) Usulan Australia agar kedua negara dapat mendorong
pembahasan pada tataran internasional mengenai
pendekatan terbaik bagi penggunaan dana publik secara
efektif dan accountable dalam memobilisasi pendanaan
sector swasta
b. Pembahasan isu-isu COP 22 UNFCCC
1) GCF
2) NDC Partnership

Peserta:
a. Pihak Indonesia:
1) Dirjen PPI, Kem. LHK
2) Dubes RI Rabat
3) Wakil Dit. PELH Kemlu
b. Pihak Australia:
1) Dubes Australia untuk isu Lingkungan Hidup
2) Direktur Lingkungan Hidup, Kemlu Australia

Waktu pertemuan:
Rabu, 9 November 2016, jam 13:00 – 13:45

Jalannya Pertemuan/Kegiatan

Terkait pembahasan isu-isu COP 22
UNFCCC:
a. Mengenai utilisasi dan
optimalisasi GCF.
- Indonesia sejauh ini belum
memanfaatkan pendanaan
GCF dikarenakan beberapa
aspek prosedural masih
dibahas kedua pihak.
- Pihak Australia menawarkan
dapat membantu pengaturan

Terkait kerjasama bilateral RI –
Australia, Indonesia menyampaikan:
a. Kerjasama yang terjalin pada
kerangka Blue Carbon Initiative,
termasuk mangrove dan seagrass
perlu ditingkatkan.
b. Perlu dimulai kembali mekanisme
pertemuan berkala kedua negara
di sektor lingkungan.
c. Kerjasama di sektor REDD+ perlu
digelorakan kembali
d. Di samping penguatan kerjasama
bilateral, kedua negara juga
perlu secara bersama
menggalang kerjasama dengan
negara-negara lain, a.l. terkait
capacity building dan lessons
learned di sektor regulasi dan
pendirian green bank

Tindak Lanjut yang Diperlukan
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No

Mandate Event SBI Facilitative sharing
of views

Agenda Kegiatan

Waktu pelaksanaan , Room Plenary Casablanca, Kamis, 10
November 2016, jam 10.00 sd 18.00
1. Workshop ini difasilitasi oleh ICA sebagai proses untuk Negara
berkembang dibawah organisasi SBI 45 sessions.
2. Pada kegiatan ini disampaikan oleh 7 Negara berkembang
dalam Annex 1 , seperti : Andorra, Costa Rica, Colombia,

Mandate/Special Event
Posisi Indonesia dalam BUR 1 tidak
mencantumkan status REDD+ dan
capaian dari MRV.

Beberapa hal yang dapat
ditindaklanjuti:
a. Penyelenggaraan pertemuan
tingkat expert kedua negara
b. Pengaturan pertemuan antara
Indonesia dengan GCF
c. Menjajaki ketersediaan waktu
Menteri LHK untuk menghadiri
Side event mengenai Coral Reef
yang diselenggarakan Menlu
Australia bersama Menlu
Perancis tanggal 15 November
2016

pertemuan dengan Direktur
Eksekutif GCF yang baru
yang kebetulan adalah warga
Australia.
b. Mengenai NDC Partnership,
Indonesia menyampaikan akan
berpartisipasi. Australia
menyampaikan informasi serupa.

3) APA (catatan: Australia menyampaikan preferensi agar
proses berlangsung secara formal)
Undangan kepada Menteri LHK untuk menghadiri Side event
mengenai Coral Reef yang diselenggarakan Menlu Australia
bersama Menlu Perancis tanggal 15 November 2016

Hasil-hasil yang dicapai:
a. Rencana penyelenggaraa pertemuan pada tingkat expert
kedua negara mengenai isu-isu spesifik kerjasama bilateral di
sektor lingkungan hidup
b. Komitmen penguatan kerjasama baik pada tataran bilateral
maupun internasional

c.

Tindak Lanjut yang Diperlukan
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Special Event
UNEP DTU-EU:
Catalyzing Private
Capital for Climate
Change Adaptation and
Mitigation (ADMIRE),
Penyelenggara :UNEP
DTU Partnership/Gov.
Denmark

No

12

2. Jorge Elliot, Practical Action, Peru Coffee NAMA ProjectClimate Adaptation menyampaikan bahwa :
• NAMA in Peru : focus on coffee production, focus on climate
smart agriculture and technical profitable agroecology
approach;
• Middle upper income countries with chronic proverty in rural
areas. Proverty that causes natural resources degradation
particularly deforestration;
• Current and future situation 2000 dan 2050:

Waktu pelaksanaan Side Event, Pavilion EU, Jum’at, 11 November
2016, jam 12.30-13.30.
Pada kegiatan ini ada 2 pembicara :
1. Harris Munandar, Kementerian Perindustrian , Waste to Cement
Industry NAMA Project:
• Terselenggara di 9 industri semen seluruh Indonesia;
• Tercapainya mitigasi dalam upaya penurunan emisi CO2
dengan melakukan pengurangan konsumsi batubara sebagai
sumber bahan bakar dan meningkatkan penggunaan bahan
alternatif (pengelolaan limbah domestik padat, seperti : AF,
RDF).
• Target penurunan emisi CO2 mencapai 3 % pada 2011-2015
akan diukur berdasarkan tingkat emisi yang dihasilkan pada
tahun 2009 (baseline).

Argentina, Lebanon, Mexico, Paraguay
3. Dimana 7 negara ini dalam tahap pertama sudah diproses oleh
ICA untuk teknik analisis BUR 1 dan sudah di published oleh
UNFCCC.
4. Semua Negara menyampaikan update reportnya dari National
Komunikasi, termasuk pelaksanaan REDD+ dan MRV.

Jalannya Pertemuan/Kegiatan

Pemerintah Indonesia belum pernah
mengusulkan NAMAs untuk kegiatan
Adaptasi. Perlu di re arrangement
kembali tentang keberadaan NAMAs
di Indonesia

Tindak Lanjut yang Diperlukan
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Mandate Event SBICOP: First WG Session
of the Multilaeral
Assessment under the
Second round of
international assessment
and review process.

No

13

MA dilaksanakan Room Plenary Casablanca, tanggal 12 November
2016 oleh 13 negara dan tanggal 14 November 2016 oleh 11
negara dengan informasi sbb:
• Multilateral Assessment (MA) process is part of the International
Assessment and Review (IAR) process for developed country
Parties (Annex 1 Countries);
• The IAR process is conducted under the SBI and aims to promote

Fokus ADMIRE :
• Rely on the private sector in addressing climate change
mitigation and adaptation issues in developing countries ;
• Specifically on the design of replicable , scalable and
commercially viable actions with
• Coordinated engagement of private sector financial, sector and
regulatory institutions.

ADMIRE mempunyai target :
• 50% actions successfully raise external financing for
implementation;
• At least 5 NAMAs and 5 NAP actions with external private
financing are registered at The UNFCCCby the end of the
project.

The coffee rust decrease coffee production by at least
30%;
b. Coffee producers were affected for at least 3 years;
c. High quality coffee production will not be possible under
1,500 meters above sea level in Peru;
d. Coffee production will expand but at elevation above
2,000 meters.

a.

Jalannya Pertemuan/Kegiatan

Pemerintah Indonesia perlu
pembelajaran dari Review yang
sudah dilaksanakan oleh IAR
UNFCCC terhadap Negara Annex 1
walaupun ada perbedaan untuk
Negara nonAnnex 1 review
dilaksanakan oleh ICA namun
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multilaterally assessed
(in order of sequence).
Australia, Austria,
Belgium, Bulgaria,
Croatia, Czech Republic,
Denmark, Estonia,
Finland, Germany,
Hungary , Italy, Latvia,
Lithuania, Malta,
Netherlands, New
Zealand, Norway,
Poland, Slovakia,
Sweden, Switzerland,
dan United Kingdom

Parties being

Agenda Kegiatan

• EU dan 21 negara di Eropa mempunyai standard yang sama yaitu

comparability of efforts among all developed countries Parties
with regard to their quantified economy –wide emission limitation
and reduction targets;
• Proses MA ada 3 tahap , yaitu : the prepraration for the MA
before SBI working group session-encompassing a three-month
“questions and answers” period, more the international
assessment during the SBI working group session, more the
completion of the Party record after the SBI working group
session. more The second round of the IAR started in January
2016, with the submission of the second biennial reports from
Annex 1 Parties and the technical review of these report s by
international expert review teams. 43 Annex 1 Parties have been
MA in the first round of the IAR;
• Timeline for working group session of MA Marrakech :
1-31 August 2016 : submission of questions by any Party to the
24 Pasties under MA-using the MA portal;
1 Sept – 28 Oct 2016 : Preparation sof answers by Parties under
MA and posting of answers-using the MA portal ;
1 Nov 2016 : upload compiled questions and answers by the
Secretariat into the individual Pasrty page upon completion of
answers by the Party;
12-14 Nov 2016: SBI 45, Marrakech-MA of the 24 Parties
progress towards emission reduction targets;
Feb 2017 ; publication of party records for the Parties under MA.
• Fourth working group session of the MA process: Australia,
Austria, Belgium; Bulgaria; Croatia, Czech Republic; Denmark;
Estonia; European Union; Finland; Germany; Hungary; Italy;
Latvia; Lithuania; Malta; Netherlands; New Zealand; Norway;
Poland; Slovakia; Sweden; Switzerland; United Kingdom

Jalannya Pertemuan/Kegiatan

prinsipnya hampir sama
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New Zealand :
1. Emisi profile : Agribuclture (49%), Energy (22%), Transport
(17%), Industry (6%) and Waste (5%);
2. Target 2020 (5% below 1990), NZ NDC is 30% below 2005
levels by 2030, long term target 50% below 1990 levels by
2050;

EU Climate and Energy Package :
1. Binding EU –wide 20% GHG emission reductionby 2020
compared to 1990; EU Emission Trading System (ETS) : EU
wide cap based on harmonized rules-21% reduction target
compare to 2005.
2. Binding 20% share of renewable energy in EU gross total final
energy consumption combined with national binding targets;
3. Non binding 20% energy saving through more efficiency
energy including from transformation to distribution to the
final consumer.
Australia
1. Emisi profile : Total GHG emissions including the LULUCF
sektor were 538.0 Mt CO2e; Energy sector emission
contributing 76.4 % of total emission 2013, agriculture
sektor contributes 15.8%, IPPU 6.0% and waste (2.4%)
sector are relatively minor and LULUCF sector emissions
and removal accounted for -4.0MtCO2e in 2013;
2. In interim update and provided revised emission
projections for Australia to the year 2019-2020, updating
Australias Emission Projection 2014-2015. The
Government target of 5% reduction in emission on year
2000 levels by 2020;

Jalannya Pertemuan/Kegiatan
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Waktu pelaksanaan Side Event/Workshop, Kamis, 10 November
2016, jam 18.30-22.00.
Pada kegiatan ini ada 2 pembicara :
1. The UNFCCC NAMA Registry Facilitating design and
implementation of mitigation actions in developing countries
oleh Mr. Gopal Raj Joshi, Secretariat UNFCCC, menyampaikan
bahwa :
• Fungsi dari NAMA Registry adalah untuk mencatat NAMAs
seeking Internasional recognition dan NAMAs seeking
International support serta memfasilitasi Macthing of NAMAs
wirh support;
• Sekretariat membantu semua aktivitas untuk support the
registry: engagement activities to increate the use dan day to
day technical support to registry users;
• NAMA Market Place for catalyzing collaboration;
• Raising profile of registred NAMAs;
• Benefit of participating in the registry : promotion and

Facilitate Sharing of
Views (Workshop) :
Technical Briefings on
NAMAs and support for
NAMAs under the

15

Registry, penyelenggara
Secreatriat UNFCCC

Waktu pelaksanaan , Kamis, 10 November 2016, jam 10.00 sd
18.00
1. Workshop ini difasilitasi oleh ICA sebagai proses untuk
Negara berkembang dibawah organisasi SBI 45 sessions.
2. Pada kegiatan ini disampaikan oleh 7 Negara berkembang
dalam Annex 1 , seperti : Andorra, Costa Rica, Colombia,
Argentina, Lebanon, Mexico, Paraguay
3. Dimana 7 negara ini dalam tahap pertama sudah diproses oleh
ICA untuk teknik analisis BUR 1 dan sudah di published oleh
UNFCCC.
4. Semua Negara menyampaikan update reportnya dari National
Komunikasi, termasuk pelaksanaan REDD+ dan MRV.

Jalannya Pertemuan/Kegiatan

SBI Facilitative sharing
of views

Agenda Kegiatan

14

No

Pemerintah Indonesia perlu sharing
informasi tentang NAMAs Registry
dan Linkage antara NAMAs dengan
NDC

Posisi Indonesia dalam BUR 1 tidak
mencantumkan status REDD+ dan
capaian dari MRV.
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2. NAMA: a vehicle towards the INDC oleh Ms. Miriam L.
Hinostroza Head of Programme UNEP DTU menyampaikan
bahwa :
• NAMAs digunakan untuk 2 tipe aksi mitigasi : country
voluntary goals/pledges to Calcun Outcome on Mitigation
architecturefor developing countries, Specific mitigation
action as NAMAs for international support;
• The first category – a goal /pledge as a parallel to the
developed country pledges on economy wide emission
reductiontargets below a base year or what could be now
termed as NDCs;
• INDCs/NDCs –a wide range of targets/goals depending on
resprective capabilities of countries for period 2020-

marketing platform, authentic and official source dan
information sharing platform;
• Status operasional Registry tahun 2016 : users increased by
13%, 63% developing countries have been access right as
NAMA approvers, percentage of countries wirh access rights :
Eastern European States (78%), African States (75%), LAC
States (64%), Asia-Pacific States (63%), LDCs (63%) and SIDS
(45%);
• Wider sectoral distribution ; focus on energy supply, energy
efisiency, transport and infrastructure. Energy supply through
solar, wind , bioenergy, hydropower and cleaner fuels
• Support sought for NAMAs (USD 6,816,002,790) : NAMAs
seeking support for preparation USD 103,442,835 and
NAMAs seeking support for implementation USD
6,712,559,955;
• Support required, available and provided, the total estimated
cost of all NAMAs entries : USD 22.76 billion

Jalannya Pertemuan/Kegiatan
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Mandate Event SBICOP: Facilitative
dialogue on enhancing
ambition and support
(Part 1), penyelenggara :
Secretariat UNFCCC

No

15

Narasumber:
- Moderator: Mr. Joydeep Gupta
- Sesi 1 “Introduction to Pre-2020 Action and Ambition”
1) Ms. Katia Simeonova, UNFCCC
2) Mr. Asad Rehman, Friends of the Earth International

Introduction to Pre-202 Action and Ambition :
Overview of actions communicated for the pre-2020 period
(QERCs and NAMAs) status of ratification of Doha Amendment,
main massages from BURs, BRs, C&S and the TEP as reflected in
the SPM.

Waktu pelaksanaan ,Room Plenary Casablanca Jum’at, 11
November 2016, jam 15.00-19.00.
Pada kegiatan ini disampaikan :
COP 21 melaui decision 1/CP 21 menyelanggarakan “Facilitative
Dialogue in conjunction with the 22 sessions COP to assess the
progress in implementing decision 1/CP.19 paragraphs 3 and 4,
and identify relevant opportunities to enhance the provision of
financial resources, including for technology development and
transfer, and capacity building support, with a view to identifying
ways to enhance the ambition of mitigation efforts by all Parties,
including to enhance the provision and mobilization of support
and enabling environments.

2025/2030;
• Needs for effective NDC implementation…. NAMAs and
MAPs;
• NAMAs in NDC cycle;
• Understanding the Linkages between NAMAs and NDCs

Jalannya Pertemuan/Kegiatan

Komitmen Indonesia untuk terus
mengalokasi pendanaan bagi
penanganan perubahan iklim
Indonesia telah mengajukan
beberapa inisitif NAMA seperti:
sustainable urban transport,
smart city, NAMA in cement
industries, namun belum
memperoleh dukungan
pemdanaan dari NAMA Facility.
Identifikasi lessons learned a.l,
adanya kesenjangan antara
dukungan yang dibutuhkan dan
yang tersedia
Kebijakan Indonesia untuk terus
mengembangkan skema REDD+,
beranjak dari pemahaman

-

-

-

-

Dirjen PPI telah menjadi salah satu
Panelis pada Sesi 3. Pokok-pokok
pandangan yang disampaikan dalam
pemaparan a.l.:
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-

Diskusi:
1) China menanyakan mengenai rencana review target pre2020
o Australia: sudah di-review tahun 2015
o AS: untuk tentukan standar baru, sering kali memakan
waktu bertahun-tahun, sehingga lebih baik langsung
implementasi dengan tujuan untuk melebihi target
yang sudah ditetapkan
o Swiss: saat di Cancun mengumumkan rencana untuk
meningkatkan ambisi

Para Panelis menyampaikan bahwa pihaknya masing-masing
telah “on the right track” dalam memenuhi target pre-2020
dan menjelaskan kebijakan yang diambil khususnya di bidang
renewable energy, energy efficiency dan low carbon economy.

Sesi 2: “Quantified Economy Wide Targets by Developed
Country Parties”
1) Ms. Gabriela Fisherova, European Union
2) Ms. Dina Spoerri, Switzerland
3) Mr. Christo Artusio, United States of America
4) Ms. Kushla Munro, Australia

registry system for NDC

Paska 2020, REDD+ akan
menjadi bagian penting NDC
Indonesia. Indonesia juga sudah
menciptakan integrated national
Pemberdayaan perempuan dan
masyarakat miskin menjadi salah satu
prioritas Indonesia

-

Saat ini semua pengaturan
kelembagaan yang diperlukan
sudah tersedia kecuali funding
instruments yang tengah
dipersiapkan

mengenai peluang yang dapat
dicapai melalui REDD+

Sekretariat menyampaikan bahwa semua pihak baik negara
maju maupun negara berkembang telah membuat kemajuan
yang berarti bagi penurunan emisi, namun komitmen yang
dibuat di Cancun maupun terangkum dalam NDCs saat ini
masih belum mencukupi untuk mencapai tujuan Paris
Agreement. Friends of the Earth menyampaikan masih ada
kesenjangan besar dalam komitmen dukungan pendanaan
serta kesenjangan ambisi yang mencapai 18 Giga Ton.
-

Tindak Lanjut yang Diperlukan
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-

Sesi ini membahas kemajuan, peluang dan tantangan
implementasi NAMA (Nationally Appropriate Mitigation
Actions) serta hal-hal yang dapat dilakukan ke depan untuk

Sesi 3: “Nationally Appropriate Mitigation Actions by
Developing Country Parties”
1) Mr. Ash Sharma, NAMA Facility
2) Mr. Ivan Valencia, Colombia
3) Ms. Nur Masripatin, Indonesia
4) Mr. Charles Mutai, Kenya
5) Mr. Jesse Benjamin, Vanuatu

EU: sudah revisi dan sedang dalam proses legislasi
yang diharap akan diadopsi tahun depan
2) Grenada: menanyakan mengenai ratifikasi Doha
Amandemen
o EU: proses ratifikasi tengah tersendat karena ada
prosedur administrasi tapi provisi Doha sudah
dilaksanakan
o Swiss: sudah ratifikasi
3) Venezuela kepada AS: dampak perubahan administrasi AS
pada penanganan perubahan iklim
o AS: Delegasi AS saat ini hanya bisa berbicara atas
nama kebijakan Presiden Obama. Paris Agreement
dinilai beda dengan Kyoto Protokol. Dan struktur
ekonomi AS saat ini telah memungkinkan renewable
energy menjadi cost effective.
4) Afsel kepada AS: apa perubahan Pemerintahan AS akan
berdampak pada target paska-2020?
o Kebijakan yang sudah diambil akan berdampak paska2020
o

Jalannya Pertemuan/Kegiatan
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Sesi4: “Means of Implementation”
1) Mr. Carlos Fuller, SBSTA Chair
2) Mr. Peter Sweatman, International Chamber of Commerce
Sesi 5: “Finance”
1) Ms. Preety Bhandari, Asian Development Bank
2) Mr. Tosi Mpanu Mpanu, LDC Chair
3) Ms. Janine Felson, Belize

-

-

Diskusi:
1. Penting untuk meneruskan focus pada transformative
capacity dari proposal yang diajukan.
2. Perlu inisiatif energy efficiency dan renewable energy di
kawasan pedesaan dan yang berorientasi pemberdayaan
gender.
3. Tantangan dalam mengakses NAMA a.l. access to funding
for national proposals, technology availability
4. NAMA Facility perlu melibatkan lebih banyak development
partners untuk meningkatkan skala dukungan pendanaan.

Sementara itu, para Panelis menjelaskan mengenai kebijakan,
kriteria dan prioritas nasional bagi penerapan NAMA di negara
masing-masing, serta tantangan yang sering dihadapi, misal
terkait MRV, registrasi pada green house inventory, dsb

NAMA Facility menjelaskan kriteria utama bagi penilaian
submisi yaitu: readiness for implementation, ambition /
mitigation potentials, dan capacity to change / transformative
aspect.

meningkatkan efektifitas NAMA.

Jalannya Pertemuan/Kegiatan
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Facilitative dialogue on
enhancing embition and
support – Assessing the
progress in
implementing
paragraph 3 and 4 of
decision 1/CP.9

No

16

Sesi 7: “Capacity Building”
1) Mr. Ari Huhtala, CDKN
2) Mr. Tomasz Chruszczow, SBI Chair
Para Panelis menyampaikan langkah yang diambil untuk
meningkatkan ketersediaan dan efektifitas capacity building
bagi negara berkembang.

Menteri LHK menyampaikan bahwa untuk periode pra-2020
Indonesia sudah menyatakan komitmen sukarela penurunan
emisi sebesar 26% (41% bila dengan dukungan internasional).
Itu dicapai dengan RAN-GRK didukung kebijakan anggaran
yang kondusif.
Untuk periode pasca 2020, Indonesia telah meningkatkan
ambisi menjadi 29%, yang mengandalkan sector berbasis
lahan, dengan telah menyiapkan system registri, dan system

-

•

•

Sesi 6: Technology Development and Transfer
1) Ms. Chizuru Aoki, GEF
2) Mr. Jukka Uosukainen, CTCN
3) Ms. Madeleine Diouf Sarr, Senegal
4) Ms. Camila Rodriguez, Colombia
Para Panelis menyampaikan peluang dan tantangan dalam
memobilisasi dukungan bagi alih teknologi

-

4) Mr. Archie Young, United Kingdom
Sesi ini mendiskusikan peluang dan tantangan dalam
penyediaan dan mobilisasi dukungan pendanaan, baik dari
perspektif donor (ADC dan Inggris) serta penerima (LDC dan
Belize)

Jalannya Pertemuan/Kegiatan

•

Indonesia perlu terus memantau
penigkatan ambisi reduksi emisi,
terutama dari negara-negara
maju yang diharapkan
memimpin aksi ini.
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Special Event
UNFCCC – UNEP DTU:
Facilitate Sharing of
Views (Workshop) :
Technical Briefings on
NAMAs and support for
NAMAs under the
Registry, penyelenggara
Secreatriat UNFCCC

Menteri LHK menjadi
panelis bersama EU,
India, dan Kanada.

Diselenggarakan oleh
Presiden COP-22 pada
16 Nov. jam 10.0013.00.

Agenda Kegiatan

Waktu pelaksanaan Side Event/Workshop, Room Arabian, Kamis,
10 November 2016, jam 18.30-22.00.
Pada kegiatan ini ada 2 pembicara :
3. The UNFCCC NAMA Registry Facilitating design and
implementation of mitigation actions in developing countries
oleh Mr. Gopal Raj Joshi, Secretariat UNFCCC, menyampaikan
bahwa :
• Fungsi dari NAMA Registry adalah untuk mencatat NAMAs
seeking Internasional recognition dan NAMAs seeking
International support serta memfasilitasi Macthing of NAMAs
wirh support;
• Sekretariat membantu semua aktivitas untuk support the
registry: engagement activities to increate the use dan day to
day technical support to registry users;
• NAMA Market Place for catalyzing collaboration;
• Raising profile of registred NAMAs;
• Benefit of participating in the registry : promotion and
marketing platform, authentic and official source dan
information sharing platform;
• Status operasional Registry tahun 2016 : users increased by
13%, 63% developing countries have been access right as
NAMA approvers, percentage of countries wirh access rights :

•

mekanisme keuangan. Yang juga penting adalah sektor energi,
antara lain dengan meningkatkan porsi energy baru dan
terbarukan pada 2025 dan 2030.
Disampaikan ada berbagai mekanisma kerjasama untuk
peningkatan ambisi reduksi emisi GRK, antara lain melalui
FCPF, FIP, Bio-carbon Fund, ICAO, dsb.

Jalannya Pertemuan/Kegiatan

Pemerintah Indonesia perlu sharing
informasi tentang NAMAs Registry
dan Linkage antara NAMAs dengan
NDC
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4. NAMA: a vehicle towards the INDC oleh Ms. Miriam L.
Hinostroza Head of Programme UNEP DTU menyampaikan
bahwa :
• NAMAs digunakan untuk 2 tipe aksi mitigasi : country
voluntary goals/pledges to Calcun Outcome on Mitigation
architecturefor developing countries, Specific mitigation
action as NAMAs for international support;
• The first category – a goal /pledge as a parallel to the
developed country pledges on economy wide emission
reductiontargets below a base year or what could be now
termed as NDCs;
• INDCs/NDCs –a wide range of targets/goals depending on
resprective capabilities of countries for period 20202025/2030;
• Needs for effective NDC implementation…. NAMAs and
MAPs;
• NAMAs in NDC cycle;
• Understanding the Linkages between NAMAs and NDCs

Eastern European States (78%), African States (75%), LAC
States (64%), Asia-Pacific States (63%), LDCs (63%) and SIDS
(45%);
• Wider sectoral distribution ; focus on energy supply, energy
efisiency, transport and infrastructure. Energy supply through
solar, wind , bioenergy, hydropower and cleaner fuels
• Support sought for NAMAs (USD 6,816,002,790) : NAMAs
seeking support for preparation USD 103,442,835 and
NAMAs seeking support for implementation USD
6,712,559,955;
• Support required, available and provided, the total estimated
cost of all NAMAs entries : USD 22.76 billion

Jalannya Pertemuan/Kegiatan
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Asia Pacific
Coordinating Group
(APAC) - Pencalonan
keanggotaan pada
Badan Subsider
UNFCCC
Presidensi COP 23

Special Event Clean
Energy Ministerial (CEM)
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•

Conference Stage (Atlantic Room)

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 14 November 2016 di

3. Mengenai Presidensi COP 23, setelah melalui serangkaian
proses konsultasi, APAC mensahkan Fiji sebagai kandidat
tunggal Presiden COP 23 dengan lokasi penyelenggaraan
pertemuan di Bonn, Jerman (Sekretariat UNFCCC)

2. Mengenai pencalonan keanggotaan pada Badan Subsider
UNFCCC:
- Indonesia telah mengajukan pencalonan Dr. Mahawan
Karuniasa, pakar environmental science UI, untuk menjadi
anggota PCCB (Paris Committee on Capacity Building)
- Negara-negara Asia Pasifik mendapat alokasi 2 kursi untuk
keanggotaan PCCB
- Awalnya, terdapat 4 negara Asia Pasifik yang mengajukan
pencalonan pada PCCB, yaitu Iran, China, Jepang dan
Indonesia
- Setelah melalui serangkaian konsultasi, Iran dan Jepang
menarik mundur pencalonannya
- Dengan demikian, APAC secara consensus mensahkan
pencalonan Indonesia dan China selaku wakil resmi
kelompok negara Asia Pasifik bagi keanggotan PCCB

1. APAC di bawah Keketuaan Saudi Arabia telah mengadakan
serangkaian pertemuan pada tanggal 8 dan 9 November 2016
untuk membahas:
- Pencalonan keanggotaan pada Badan Subsider UNFCCC
- Presidensi COP 23

Jalannya Pertemuan/Kegiatan

•

CEM merupakan program yang
mengikat, Indonesia sudah

Hasil pembahasan APAC akan
diajukan Chair (Saudi Arabia)
kepada Presiden COP 22 untuk
disahkan secara resmi oleh Sidang
Pleno COP 22 pada minggu kedua
sesi persidangan.

Sebagai anggota PCCB. Indonesia
akan memiliki posisi dan peranan
strategis dalam pengembangan dan
implementasi program-program
capacity building bagi penanganan
perubahan iklim di negara
berkembang, khususnya Indonesia.

Indonesia berhasil mengamankan
pencalonan pada PCCB
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•

•

•

Clean Energy Ministerial (CEM) adalah forum negara-negara
besar, beranggotakan 23 negara dan Komisi Eropa yang
bekerjasama untuk mempercepat transisi global menuju energi
bersih, membantu menurunkan emisi, meningkatkan keamanan
pasokan energi jangka panjang, menyediakan akses energi,
dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi serta
menunjukkan tindakan nyata sebagai tindak lanjut Paris
Agreement. Anggota CEM menyumbang sekitar 75% dari
emisi gas rumah kaca dan 90% investasi energi bersih di dunia.
CEM memiliki beberapa program, yaitu:
o Global lighting challenge:
program yang bertujuan untuk mendorong masyarakat
menggunakan lampu LED. Program ini berhasil dengan
baik, contohnya di negara di India;
o Clean Energy Solution:
Bertujuan untuk membantu pemerintah untuk
mengembangkan program energy bersih. Clean Energy
Solution bersifat web-based sehingga semua pihak dapat
mengakses. Saat ini sudah banyak negara yang
memanfaatkan fasilitas ini terutama negara-negara Afrika;
o Super Efficient Appliances Deployment (SEAD):
program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi
peralatan rumah tangga dengan cara membatasi
konsumsi energi dari peralatan rumah tangga
menggunakan Minimum Energy Performance Standards
(MEPS);
o ISO 50001 (Energy Management); dan
o Multi Solar and Wind.
Pada kegiatan ini juga dibahas isu gender. Berdasarkan Mentri
lingkungan hidup dan perubahan iklim Canada, peran
perempuan didalam energi bersih masih kurang.

Jalannya Pertemuan/Kegiatan

mengikuti beberapa program,
oleh karena itu hasil dari
kegiatan tersebut perlu
dipaparkan didalam forum CEM
yang akan datang.
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Special Event Launching
Biofuture Platform

No

21
•

•
Peluncuran Biofuture Platform dilaksanakan pada tanggal 16
November 2016 di Conference Stage (Atlantic Room)
Biofuture platform berorientasi pada aksi, dialog kebijakan dan
kerjasama antara negara-negara terkemuka, organisasi,
akademisi dan sektor swasta sadar akan kebutuhan untuk
mempercepat pembangunan dan meningkatkan penyebaran
bahan alternatif rendah karbon rendah untuk solusi bahan
berbasis fosil di sector transportasi, bahan kimia, plastik dan
sektor lainnya. Tujuan dari kegiatan biofuture platform adalah:
o
Mempromosikan kerjasama internasional dan dialog
antara pembuat kebijakan, industri, akademisi, dan
pemangku kepentingan;
o
Memfasilitasi lingkungan yang memungkinkan untuk
menggunakan bahan bakar rendah karbon dan investasi
terkait bioeconomy;
o
Meningkatkan kesadaran dan analisis pangsa tentang
status, potensi, dan keuntungan dari bahan bakar rendah
karbon dan perkembangan bioeconomy lainnya;
o
Mempromosikan penelitian dan pengembangan serta
analisis usaha, praktik kebijakan, dan informasi tentang
penelitian dan pengembangan; dan
o
Diskusi mengenai cara evaluasi dan mempromosikan
produksi biomass agar dapat diproduksi secara
berkelanjutan.

Indonesia sudah tergabung kedalam beberapa program CEM,
yaitu:
o Global Lighting Challenge, melalui program PJU LED
yang dilaksanakan oleh Ditjen EBTKE, KESDM, dan
Energy Management, melalui program capacity building untuk
manajer energi dan auditor energi;

•

Jalannya Pertemuan/Kegiatan

•

Indonesia perlu melakukan
R&D terkait dengan biofuel
generasi kedua. Adapun terkait
R&D, dapat bekerjasama
dengan Negara-negara yang
telah melakukan R&D tersebut
dan tergabung didalam
biofuture platform.
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Co-Organizers :
JICA, UN-REDD
Secretariat
Green Climate Fund
Ministry of Environment

Side Event : “REDD+
Implementation for
Green Economy:
Creating an enabling
environment for the
private sector”.

Agenda Kegiatan
Biofuture platform fokus kepada pengembangan biofuel
generasi kedua, karena berdasarkan beberapa percobaan,
biofuel generasi kedua dapat mengurangi emisi grk hingga
90%. Pada beberapa negara, biofuel generasi kedua seperti
cellulosic ethanol dan biodiesel sudah hampir mencapai
tahapan komersial.
Biofuel generasi kedua yang terbuat dari cellulosic feedstocks
yang berarti bukan terbuat dari bahan makanan. Biofuel ini
menggunakan limbah dari agrikultur dan sisa dari bahan baku.
Dengan adanya biofuel generasi kedua, maka dapat
meningkatkan produktifitas atau nilai ekonomi per hektar.

• Morocco Pavillion, Selasa, 8 November 2016
• Ibu Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim
menyampaikan Keynote Speech dengan materi berjudul : “Sub
National of REDD+ and the Role of Private Sector : Example of
Indonesia”.
• Isu-isu yang mengemuka dalam diskusi adalah : Peran private
sector sebagai bagian dari Non-State Actor di dalam
pengembangan ekonomi hijau, peran swasta dalam
implementasi REDD+, serta pentingnya peran kebijakan,
teknologi dan mekanisme pendanaan dalam membantu private
sector untuk dapat berperan dalam pengembangan ekonomi
hijau.

Side Event/Paralel Event/Workshop

Indonesia tergabung kedalam biofuture platform bersama Brazil,
Argentina, Canada, China, Denmark, Mesir, Finland, Perancis,
India, Indonesia, Italia, Morocco, Mozambique, Belanda, Paraguay,
Filipina, Swedia, USA, UK, dan Uruguay.

•

•

Jalannya Pertemuan/Kegiatan

Jika dikaitkan dengan PA, REDD+
ada di bawah Article 5, sedangkan
peran swasta lebih berada di bawah
Article 6. Sektor hutan dan lahan
bagi Indonesia merupakan target
terbesar dalam NDC. Perlu
dipikirkan sejauh mana dapat masuk
ke mekanisme berbasis pasar
(termasuk offset mechanism),
sementara kita juga berupaya untuk
mencapai target nasional dalam
NDC. Juga perlu didiskusikan
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•
•

•

Oleh : UNFCCC
Secretariat

MR 10, Selasa - 8 November 2016
Dialog ini merupakan kelanjutan dari segmen showcase
dengan tema yang sama, diselenggarakan dalam rangka
memfasilitasi diskusi multi-stakeholder, baik dari state
mapupun non-state actors.
Diskusi difokuskan pada identifikasi tantangan-tantangan
beserta solusi dan pendekatan-pendekatan baru serta policy
options yang dapat membantu mengatasi tantangan dengan
memanfaaatkan pembelajaran dari inisiatif-inisiatif yang
dihasilkan dari climate action agenda.

• Indonesia (diwakili oleh Direktur Jenderal PPI – KLHK)
menyampaikan bahwa dengan telah tersedianya Paris
Agreement, di mana REDD+ mendapat sinyal kuat di bawah
Article 5, serta adanya pengakuan terhadap Non-State Actor,
maka kini saatnya untuk implementasi. Bagaimana meletakkan
posisi REDD+ dalam NDC adalah merupakan hak setiap negara.
Proses menuju implementasi REDD+ harus terus dilanjutkan,
tidak hanya REDD+ untuk penurunan emisi, namun juga dalam
konteks sosial-ekonomi, termasuk untuk kesejahteraan
masyarakat.
• Indonesia telah mencapai banyak kemajuan dalam penyiapan
elemen arsitektur REDD+ (termasuk yang terkini yaitu
pembangunan SRN), dan sekarang dalam tahap penyiapan
instrument pendanaan untuk result-based payment for
REDD+. Terkait peran private sector, hingga saat ini telah ada
beberapa perusahaan swasta yang terlibat dalam penyiapan
REDD+ readiness melalui pembangunan Demonstration
Activities REDD+ dan juga dalam pembangunan standard
nasional terkait REDD+.

Paralel Event Global
Climate Action,
Forest Action Day –
Dialogue on Forests

and Forestry –
Indonesia,
Mekong River
Commission and other
ASEAN counties

Agenda Kegiatan

• Melanjutkan implementasi
kebijakan terkait pengelolaan
hutan yang telah berhasil dengan
baik, dan meninjau kembali
peraturan-peraturan yang kurang
berhasil implementasinya atau
sudah tidak relevan
• Meningkatkan peran hutan dalam
kaitannya dengan perubahan
iklim, termasuk dalam hal

bagaimana sebaiknya peran swasta
dalam NDC. Hal-hal tersebut akan
dianalisis lebih lanjut, dan untuk
mengawali proses perlu dilakukan
review terhadap peraturanperaturan terkait yang ada
sebelumnya.
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Beberapa isu yang mengemuka dalam diskusi adalah sebagai
berikut :

- Pentingnya tata kelola dalam menentukan keberhasilan
pengelolaan hutan dan sub sektor terkait lahan lainnya
- Pentingnya mempromote konektivitas hutan dengan fungsi
konservasi ekositem
- Perlu mencari jalan bagaimana kita dapat menjamin
perlindungan hutan dalam berbagai dimensinya, mengatasi

Topic 2. Adaptation and resilience of forests and societies :

- Pentingnya menghindari dampak negatif perubahan iklim
sembari melindungi kemampuan hutan dalam menyediakan jasa
ekosistem
- Perlu memprioritaskan atau memperhatikan adaptasi sembari
juga melanjutkan aksi-aksi yang telah ada (moostly di hutan
selama ini mitigasi)
- Perlunya konsistensi terkait financial insentif untuk semua sektor
- Land-use planning dan zoning merupakan salah satu kunci
sukses dalam pengelolaan sumberdaya lahan yang beragam
(multi use landscape)
- Perlu lebih memperhatikan dan menjamin land-tenure for local
community dalam skala kecil untuk memperbaiki livelihood dan
menjaga dari kemungkinan terjadinya deforestasi. Selain itu
increased tenurial rights juga merupakan kunci sukses
- Perlu lebih mendayagunakan masyarakat lokal dalam rangka
mengatasi dan mengelola dampak perubahan iklim
- Community forestry merupakan salah satu program yang dapat
menjadi aksi nyata di sektor kehutanan, untuk mitigasi sekaligus
adaptasi

Topik 1. Scaling up progress on forests :

•

Jalannya Pertemuan/Kegiatan

adaptasi dan ketahanan iklim.
• Perlu dikoordinasikan lebih lanjut
integrasi antara kehutanan
dengan sub sektor terkait lahan
lainnya (pertanian dll.)
• Terkait dengan aspek pendanaan,
perlu percepatan instrumen
pendanaan untuk perubahan iklim,
khususnya yang terkait dengan
peran hutan dan REDD+.
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- Masih kurangnya koordinasi secara politis antar sektor yang
terkait dengan lahan
- Perlu lebih di’cair’kan hubungan antara sub sektor kehutanan
dan pertanian, supaya dapat diintegrasikan
- Non-state actor perlu dibawa ke dalam upaya integrasi antara
kehutanan dan pertanian ini. Contohnya a.l : WWF yang telah
menjadi implementing partner dalam DGM (Dedicated Grant
Mechanism) untuk FIP (Forest Investment Programme)
- Ada concern tentang kolaborasi antara private sector karena

Topic 3. Integrating forests and other land uses :

masalah kebakaran hutan, dan meningkatkan forest health.
- Perlu perhatian lebih untuk restorasi lahan dan ekosistem dan
me serta perlu perhatian yang lebih besar terhadap
permasalahan degradasi lahan (selain masalah deforestasi),
untuk dapat melihat dampak yang nyata dari degradasi lahan.
- Perlu melihat ekosistem di luar hutan, namun juga penting
untuk memaintain natural forests.
- Perlu melihat tekanan-tekanan yang menjadi driver deforestasi
dan degradasi hutan, yang berasal dari luar kawasan hutan.
Contohnya, salah satu problem terbesar di Africa yang menjadi
ancaman terhadap hutan adalah konsumsi energi biomassa dan
overgrazing.
- Perlu pengakuan politis terhadap perubahan iklim sebagi faktor
yang meningkatkan ancaman terhadap kesehatan umat
manusia. Dan perlunya meningkatkan political recognition
terhadap peran community terhadap kelestarian fungsi hutan,
khususnya dalam konteks adaptasi dan resiliensi.
- Adanya kesulitan dalam mengelola public and collective forests,
sehingga diharapkan development partners seperti FAO dapat
membantu.

Jalannya Pertemuan/Kegiatan
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- Perlu percepatan perwujudan peran lembaga financial
internasional, khususnya yang telah mendapat mandat (misalnya
Green Climate Fund)
- Salah satu permasalahan dalam transaksi yang melibatkan
karbon kredit saat ini adalah semakin rendahnya nilai/harga
yang diberikan, sehingga dalam konteks ‘financing’ ini tidak
menguntungkan
- Pengalaman FSC sebagai lembaga sertifikasi managament
hutan yang menggunakan pendekatan holistik dalam
pembangunan berkelanjutan menunjukkan bahwa sertifikasi
dapat digunakan (oleh financial institution) sebagai tool yang
dapat menghubungkan dengan market.
- Perlunya konsistensi terkait financial insentif untuk semua sektor
- Commercial bank dapat berperan dalam mempromote
sustainability dalam konteks finansial, diantaranya dalam hal

Topic 4. Broadening and scaling up finance :

-

-

-

-

adanya potensi konflik kepetingan terkait dengan financing dan
limits to growth. Oleh karenya perlu koordinasi dan kolaborasi
untuk menentukan dan berbagi tugas masing-masing.
Implementasi SDG adalah suatu kesempatan besar bagi
pengembangan hutan dengan pendekatan yang integratif.
NSA memiliki peran krusial dan forests solutions dan dalam
memberi nilai tambah terhadap komoditas hutan dengan
mengubah insentif dan memecahkan rantai.
Ditekankan kebutuhan untuk men-scale up aksi terkait hutan
dan LUC, untuk lebih dapat berkontribusi dalam mencapai
ambisi yang lebih tinggi dalam NDCs. Untk itu perlu
mengintegrasikan dan sharing knowledge tentang ekosistem,
yaitu hutan dan land sectors lainnya.
Pentingnya monitoring public policy dan accountability.

Jalannya Pertemuan/Kegiatan
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Workshop NDC
penyelenggara, DJPPI,
KLHK

No

24
Moderator : Ir. Wahjudi Wardojo, MSc.
Pembicara :
1. Ir. Emma Rachmawaty MSc. Direktur Mitigasi Perubahan Iklim ,
KLHK menyampaikan tentang :
• Pemerintah Indonesia telah menyampaikan INDC kepada
UNFCCC bulan September 2015;
• Selama hampir 1 tahun menyusun untuk implementasi NDC
melalui koordinasi dengan K/L terkait sehingga pada 6
Nopember 2016 NDC disubmit ke UNFCCC ;
• Untuk mencapai angka 29 % (unconditional) dan 41%
(condional) pada tahun 2030, Pemerintah Indonesia akan
melaksanakan koordinasi dengan K/L tentang perencanaan,
pendanaan, capacity building dan lain-lain.
2.
Mr. Ivan dari Columbia menyampaikan bahwa : NDC sudah di
submit ke UNFCC berisikan rencana aksi mitigasi dan
adapatasi, pendanaan, capacity building agar bisa tercapai
penurunan emisi GRK pada tahun 2030.
3.
Perwakilan Vietnam menyampaiakan bahawa : dalam tahan
penyusunan NDC melalui stakeholder terkait dengan isu di
masing-masing sektor. Tahapan dari mulai perencanaan,
pendanaan, capacity building dan lainnya. Sehingga
pelaksanaan NDC bisa terpenuhi target penurunan emisi GRK
di tahun 2030.
4.
Perwakilan dari Jerman menyampaiakan bahwa : pelaksanaan
NDC belum secara optimal menyusun strategi perencanaan,

Waktu pelaksanaan Workshop NDC di Pavilion Indonesia, Rabu, 9
November 2016, jam 09.00-11.00.

mengatasi risiko dalam long-term investment.

Jalannya Pertemuan/Kegiatan

Pemerintah Indonesia memandang
perlu tukar informasi terkait NDC
baik dari perencanaan sampai
kepada pelaksanaanya baik itu dari
Negara berkembang maupun
Negara maju agar pelaksanaan mulai
tahun 2020 sd 2030 berjalan dengan
baik dan lancar.
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Side Event How Global
and National Data Sets
can support National
Forest Monitoring
Systems for REDD+
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Pada pembuka Frank Martin Sefert menyampaiakan bahwa
Copernicus dan ESA telah menyediakan data untuk obsetrvasi
permukaan bumi yang open access dan open source. Data
dapat di akses melalui : https://scihub.copernicus.eu/
Pemateri dari GFOI menyampaikan bahwa ada rencana untuk
mengadakan workshop di Ivory Coast pada minggu ke -2
bulan Februari 2017. Workshop tersebut merupakan
rangkaian workshop sebelumnya yang telah dilaksanakan di :
Tahiland, Peru dan Ethiopia. Topik workshop adalah “Joint
Capacity Building for REDD+ Monitoring). Disajikan pula
contoh penggunaan kombinasi Citra Sentinel-1 dan landsat

•

•

•

•
•
•

Presentasi ini dilaksanakan di Room Arabian, Hari Rabu 9
November 2016 (13:15-14:45).
Session Chair: Frank Martin Seifert (European Space Agency)
Introduction : Frank Martin Seifert (European Space Agency)
Keynote : Rene Castro (FAO’s Assistant Direct General ADG
responsible for Forestry)
Materi terdiri dari :
o GFOI in support to countries oleh Evan Notman (USAID)
o Use of global data sets for national-level monitoring,
reporting and implementation oleh Martin Herold (GOFC
GOLD)
o Cameroon's effort in NFMS oleh Rene Siwe (REDD+
Technical Secretariat at the Ministry of Environment
Cameroon)
o National mapping in Gabon oleh Tanguy Gahouma
(AGEOS - Gabon)

•

pendanaan, CTU dan MRV.

Jalannya Pertemuan/Kegiatan

•

Perlu dilakukan eksperimen
terkait penggunaan citra
Sentinel untuk melengkapi
sistem monitoring hutan
nasional kita. Resource yang
tersedia pada
https://scihub.copernicus.eu/
perlu diexplore lebih lanjut,
termasuk menjalin komunikasi
dengan GFOI yang telah banyak
mengembangkan metodology
terkait penggunaan Sintinel data
untuk pemantauan hutan.
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Pemateri dari Camerun menyajikan rencana dan status MRV.
Camerun masih belum mantap dalam MRV, bahkan scope
maupun defenisi kunci dalam kaitan pemantauan hutan belum
mantap.

•

Moderator : Ir. Wahjudi Wardojo, MSc.
Pembicara :
5. Ir. Emma Rachmawaty MSc. Direktur Mitigasi Perubahan Iklim ,
KLHK menyampaikan tentang :
• Pemerintah Indonesia telah menyampaikan INDC kepada
UNFCCC bulan September 2015;
• Selama hampir 1 tahun menyusun untuk implementasi NDC
melalui koordinasi dengan K/L terkait sehingga pada 6
Nopember 2016 NDC disubmit ke UNFCCC ;
• Untuk mencapai angka 29 % (unconditional) dan 41%
(condional) pada tahun 2030, Pemerintah Indonesia akan
melaksanakan koordinasi dengan K/L tentang perencanaan,
pendanaan, capacity building dan lain-lain.
6.
Mr. Ivan dari Columbia menyampaikan bahwa : NDC sudah di
submit ke UNFCC berisikan rencana aksi mitigasi dan
adapatasi, pendanaan, capacity building agar bisa tercapai

Waktu pelaksanaan Workshop NDC di Pavilion Indonesia, Rabu, 9
November 2016, jam 09.00-11.00.

Pemapar dari Gabon menyajikan contoh penggunaan
kombinasi landsat 8 dengan Sentinel-2 untuk mendeteksi
forest disturbance . Sentinel -2 digunakan sebagai kontrol
penafsiran pada landsat -8.

•

untuk change detection land cover.

Jalannya Pertemuan/Kegiatan

Pemerintah Indonesia dipandang
perlu untuk bekerjasama baik di level
nasional, sub nasional maupun
kerjasama bilateral, baik untuk
menjaring pendanaan, maupun
capacity building dan transfer
teknologi agar pelaksanaan NDC
bisa berjaan dengab baik dan
tercapai penurunan emisi GRK
sebesar 29% pendanaan sendiri dan

Pemerintah Indonesia memandang
perlu tukar informasi terkait NDC
baik dari perencanaan sampai
kepada pelaksanaanya baik itu dari
Negara berkembang maupun
Negara maju agar pelaksanaan mulai
tahun 2020 sd 2030 berjalan dengan
baik dan lancar.
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Catalyzing Private
Capital For Climate
Change Adaptation and
Mitigation (ADMIRE)

No
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penurunan emisi GRK pada tahun 2030.
Mr. dari Vietnam menyampaiakan bahawa : dalam tahan
penyusunan NDC melalui stakeholder terkait dengan isu di
masing-masing sektor. Tahapan dari mulai perencanaan,
pendanaan, capacity building dan lainnya. Sehingga
pelaksanaan NDC bisa terpenuhi target penurunan emisi GRK
di tahun 2030.
Mr. dari Jerman menyampaiakan bahwa : pelaksanaan NDC
belum secara optimal menyusun strategi perencanaan,
pendanaan, CTU dan MRV.

Haris Munandar, Ministry of Industry of Indonesia
Indonesia telah mendapatkan bantuan melalui ADMIRE program
untuk NAMAs project yang dimulai bulan Oktober 2015 dan akan
berakhir di Desember 2016 dengan judul:
Cement NAMA: reducing CO2 and Closing the Gap Through
Encouraging Waste-to-Energy in the Indonesian Cement sector.

Ash Sharma, NAMAs Facility:
NAMAs Facility memberikan dukungan khusus untuk pelaksanaan
NAMAs yang sangat ambisius dan transformasional di negara
berkembang.
Sampai saat ini telah ada 14 project NAMAs yang dibiayai oleh
NAMAs facility, diantaranya Colombia, Indonesia and Kenya.

Friday, 11th November 2016
Admire adalah program yang dibiayai oleh Pemerintah Denmark
untuk mendukung pengembangan project mitigasi dan adaptasi di
dunia berkembang.

8.

7.

Jalannya Pertemuan/Kegiatan

Terkait Cement NAMAs project halhal yang disampaikan adalah
mengenai ruang lingkup project
yaitu:
1. Technical analysis on waste
availability, sourcing and
selection, utilisation, and
treatment, including any
regulatory barriers for such
actions.
2. Analysis of operational, financial
and legal/regulatory feasibility of
utilization of MSW and industrial
waste by cement plants.
3. Identification and establishment
of legal frameworks, financial
mechanisms and incentives that
would promote utilisation of
waste for heat generation in the
cement industry

41% pendanaan internasional di
tahun 2030.

Tindak Lanjut yang Diperlukan

MATRIK LAPORAN PERTEMUAN BILATERAL, EVENT DAN WORKSHOP
PADA MARRAKECH CLIMATE CHANGE CONFERENCE, 7-18 NOVEMBER 2016

28

No

Side Event Least Cost,
Low Carbon Energy in
Emerging Economies

Agenda Kegiatan

•

•

•

•

Presentasi ini dilaksanakan di Pavilion Indonesia pada hari
Kamis, 10 November 2016.
Pemapar berasal dari International Energy Agency (IEA),
Energy Research Institute – NRDC, Cina, dan Kementerian
ESDM.
Pemapar dari Cina menyampaikan bahwa efisiensi energi
semula bukan kebijakan utama dari pemerintah Cina. Namun
dengan gejolak harga minyak dunia, Cina menyadari perlunya
menerapkan konservasi energi secara agresif. Penerapan
konservasi energi tidak saja menghemat sumber daya energi,
tetpai juga meningkatkan competitiveness dari industri Cina.
Untuk semakin memperoleh nilai efisiensi, Pemerintah Cina
menerapkan kebijakan yang bersifat wajib di samping
memberikan berbagai insentif/disinsetif bagi para pelaku.
Kebijakan energi terbarukan dan konservasi energi di
Indonesia merupakan bagian yang penting bagi penurunan
emisi GRK nasional. Namun kebijakan EBTKE masih

Jalannya Pertemuan/Kegiatan

•

•

Pemerintah Indonesia dapat
belajar dari pemerintah Cina
dalam hal penyusunan dan
penerapan kebijakan konservasi
energi, khususnya penerapan
peraturan dan target,
insentif/disinsentif.
Pemerintah tidak saja
memfokuskan pada sektor
industri, tetapi juga sektor
bangunan dan rumah tangga.

Perlu adanya program dari
Pemerintah Daerah untuk
pengolahan sampah di TPA menjadi
RDF atau bahan bakar alternative
lainnya dan program harus
terimplementasi. Industri semen
atau industri thermal lainnya adalah
USER yang akan bisa
memanfaatkan RDF kalau memang
sudah ada suplainya, dalam hal ini
bisa disuplai oleh pemerintah daerah
ataupun badan usaha lainnya.

Tindak Lanjut yang Diperlukan
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Agenda Kegiatan

Side Event Taking the
Clean Energy
Transformation from
Nationally Determined
Contributions (NDCs) to
Action

Side Event Innovation
Off-Grid Tech and
Finance

No

29

30
•

•

•

•

•

•

Presentasi ini dilaksanakan di USA Pavilion pada hari kamis, 10
November 2016.
Seminar Innovation Off-Grid Tech and Finance focus pada isu
pengembangan energy terbarukan di Afrika khususnya

Presentasi ini dilaksanakan di USA Pavilion hari Kamis, 10
November 2016
Seminar ini mengangkat peran strategis sektor swasta dalam
mencapai tujuan nasional dan global low carbon future melalui
penerapan Nationally Determined Contributions (NDCs). USA
menawarkan solusi
USA menawarkan solusi praktis teknologi untuk meningkatkan
produktifitas energy, menyediakan sumber energy bersih, baik
untuk pembangkit tenaga listrik maupun sector transportasi,
meningkatkan efisiensi energy serta memperbaiki kualitas
hidup. Terdapat 162 NDC yang juga berarti ada 162 roadmap
energy bersih untuk mencapai tujuan tersebut.
Sektor energy mengalami transformasi besar menuju energy
bersih global. Pada tahun 2015, investasi global untuk energi
bersih menduduki rekor tertinggi sebesar $329 miliar. Biaya
teknologi energy bersih semakin murah, inovasi bisnis dan
kerangka kebijakan sudah tersedia, namun tantangan
terbesarnya adalah penyebaran teknologi tersebut secara luas
yang masih terbatas. Untuk itu masih diperlukan kepastian
kebijakan, legal framework dan keandalan investasi untuk
mensukseskan sector energy yang rendah karbon.

menghadapi beberapa kendala, seperti biaya investasi,
kesadaran yang rendah, dan lain-lain. Untuk itu Pemerintah
telah menetapkan beberapa strategi untuk menghadapi
beberapa kendala tersebut.

Jalannya Pertemuan/Kegiatan

•

•

Indonesia dapat
mempertimbangkan
menerapkan model sejenis untuk
mengembangkan pola

Indonesia dapat memanfaatkan
peluang tersebut (mengakses
teknologi energy bersih dan
pendanaan) untuk meningkatkan
upaya mitigasi sector energy
dalam NDC sekaligus transfer
teknologi.

Tindak Lanjut yang Diperlukan
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Agenda Kegiatan

Small and MediumSized Enterprises NDCdriven SME Climate
Finance Pathways for
Developing Countries
Presented by the
Renewable Energy and
Energy Efficiency
Partnership (REEEP) and
the Private Finance
Advisory Network
(PFAN)

Catalyzing Private
Capital for Climate
Change Adaptation and
Mitigation (ADMIRE),
Penyelenggara :UNEP

No

31

32

Waktu pelaksanaan Side Event, Jum’at, 11 November 2016, jam
12.30-13.30.
Pada kegiatan ini ada 2 pembicara :
3. Harris Munandar, Kementerian Perindustrian , Waste to Cement
Industry NAMA Project:

Peter Storey, Global Coordinator, PFAN, menekankan bahwa
kesuksesan implementasi NDC harus dilakukan secara menyeluruh
dari segala aspek, tidak bisa hanya berdasarkan operationalized
plan-by-plan. Hal ini artinya semua project harus dijadikan satu
kesatuan dalam skala besar sehingga cukup menarik bagi institusi
keuangan seperti bank commercial.

Thursday, November 10,2016
Ibu Syamsidar Thamrin, Bappenas dalam kesempatan ini
menyampaikan bahwa Pemerintah RI sangat berkomitmen dalam
pemenuhan angka penurunan emisi GRK dan telah
memformulasikan beberapa kebijakan terkait energy yang
bertujuan untuk mendorong pemanfaatan energi terbarukan dan
konservasi energy. Selain itu Pemerintah RI juga membangun suatu
mekanisme pembiayaan seperti Indonesia Climate Change Trust
Fund untuk mendukung project project terkait perubahan iklim.

teknologi dan implementasi Solar PV. Disampaikan bahwa
untuk mencapai tujuan ambisius peningkatkan akses energy
dibutuhkan pendanaan public dan private yang significant.
Didiskusikan juga upaya-upaya untuk mendapatkan
pembiayaan melalui peningkatan micro-grid risk profile melalui
penggabungan project dan asset, struktur finance pay-as-yougo melalui special purpose vehicle, serta isu kredit bank yang
dihadapi sektor.

Jalannya Pertemuan/Kegiatan

Pemerintah Indonesia belum pernah
mengusulkan NAMAs untuk kegiatan
Adaptasi

Perlunya mendorong pemanfaatan
energy alternative di Indonesia.
Secara peraturan sudah ada akan
tetapi speed pemanfaatannya masih
sangat kecil dibandingkan potensi
yang ada.

pembiayaan EBT yang menarik
bagi investor khususnya untuk
daerah yang belum terjangkau
listrik PLN sekaligus
meningkatkan rasio elektrifikasi
nasional.

Tindak Lanjut yang Diperlukan
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DTU Partnership/Gov.
Denmark

Agenda Kegiatan
• Terselenggara di 9 industri semen seluruh Indonesia;
• Tercapainya mitigasi dalam upaya penurunan emisi CO2
dengan melakukan pengurangan konsumsi batubara sebagai
sumber bahan bakar dan meningkatkan penggunaan bahan
alternatif (pengelolaan limbah domestik padat, seperti : AF,
RDF).
• Target penurunan emisi CO2 mencapai 3 % pada 2011-2015
akan diukur berdasarkan tingkat emisi yang dihasilkan pada
tahun 2009 (baseline).
4. Jorge Elliot, Practical Action, Peru Coffee NAMA ProjectClimate Adaptation menyampaikan bahwa :
• NAMA in Peru : focus on coffee production, focus on climate
smart agriculture and technical profitable agroecology
approach;
• Middle upper income countries with chronic proverty in rural
areas. Proverty that causes natural resources degradation
particularly deforestration;
• Current and future situation 2000 dan 2050:
e. The coffee rust decrease coffee production by at least
30%;
f. Coffee producers were affected for at least 3 years;
g. High quality coffee production will not be possible under
1,500 meters above sea level in Peru;
h. Coffee production will expand but at elevation above
2,000 meters.
ADMIRE mempunyai target :
• 50% actions successfully raise external financing for
implementation;
• At least 5 NAMAs and 5 NAP actions with external private
financing are registered at The UNFCCCby the end of the
project.

Jalannya Pertemuan/Kegiatan

Tindak Lanjut yang Diperlukan
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Agenda Kegiatan

Catalyzing Private
Capital For Climate
Change Adaptation and
Mitigation (ADMIRE)

No

33

Terkait Cement NAMAs project hal-hal yang disampaikan adalah
mengenai ruang lingkup project yaitu:
3. Technical analysis on waste availability, sourcing and selection,
utilisation, and treatment, including any regulatory barriers for

Haris Munandar, Ministry of Industry of Indonesia
Indonesia telah mendapatkan bantuan melalui ADMIRE program
untuk NAMAs project yang dimulai bulan Oktober 2015 dan akan
berakhir di Desember 2016 dengan judul:
Cement NAMA: reducing CO2 and Closing the Gap Through
Encouraging Waste-to-Energy in the Indonesian Cement sector.

Ash Sharma, NAMAs Facility:
NAMAs Facility memberikan dukungan khusus untuk pelaksanaan
NAMAs yang sangat ambisius dan transformasional di negara
berkembang.
Sampai saat ini telah ada 14 project NAMAs yang dibiayai oleh
NAMAs facility, diantaranya Colombia, Indonesia and Kenya.

Friday, 11th November 2016
Admire adalah program yang dibiayai oleh Pemerintah Denmark
untuk mendukung pengembangan project mitigasi dan adaptasi di
dunia berkembang.

Fokus ADMIRE :
• Rely on the private sector in addressing climate change
mitigation and adaptation issues in developing countries ;
• Specifically on the design of replicable , scalable and
commercially viable actions with
• Coordinated engagement of private sector financial, sector and
regulatory institutions.

Jalannya Pertemuan/Kegiatan

Perlu adanya program dari
Pemerintah Daerah untuk
pengolahan sampah di TPA menjadi
RDF atau bahan bakar alternative
lainnya dan program harus
terimplementasi. Industri semen
atau industri thermal lainnya
adalah USER yang akan bisa
memanfaatkan RDF kalau memang
sudah ada suplainya, dalam hal ini
bisa disuplai oleh pemerintah
daerah ataupun badan usaha
lainnya.

Tindak Lanjut yang Diperlukan
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Side Event Building
Resilience for Climate
Change Adaptation in
Archipelagic and Small
Island Developing
States,

34

Waktu dan tempat :
Mediterranean Room
(Blue Zone)
11 November 2016 jam
11.30-13.00

Agenda Kegiatan

No

•

•

•

•

•
Acara yang dihadiri oleh lebih 150 peserta ini
diselenggarakan bersama dengan Global Ocean Forum
and World Ocean Network. Kegiatan ini secara resmi
dibuka oleh Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Maroko
Endang Dwi Syarief Syamsuri.
Acara ini merupakan forum untuk berbagi pengetahuan,
pengalaman dan pembelajaran dari para pengambil
kebijakan dan praktisi untuk membangun dan memperkuat
kapasitas ketangguhan bagi negara kepulauan dan pulaupulau kecil negara berkembang (Small Island Developing
States/SIDS) dalam menghadapi dampak perubahan iklim,
terutama untuk sektor kelautan dan perikanan.
Acara ini dihadiri oleh panelis yang terdiri dari menteri,
duta besar dan pejabat senior, yaitu H.E. Mr. Abdullahi
Majeed, Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Energi,
Maladewa; H.E. Mr Ronald Jumeau, Duta Besar untuk
Perubahan Iklim dan SIDS, Republik Seychelles dan Dr.
Biliana cicin-Sain, Presiden Global Ocean Forum.
Terdapat sesi yang berisikan perkembangan terkini untuk
isu Kelautan dan perubahan iklim dari Dr Emily Pidgeon,
Conservation International, Mr Gerald Miles, Wakil
Presiden/Global Development, Rare dan Mr Manuel Cira,
World Ocean Network.
Peran laut dalam mengendalikan iklim serta mengatasi

such actions.
4. Analysis of operational, financial and legal/regulatory feasibility
of utilization of MSW and industrial waste by cement plants.
Identification and establishment of legal frameworks, financial
mechanisms and incentives that would promote utilisation of waste
for heat generation in the cement industry

Jalannya Pertemuan/Kegiatan

•

•

•

•

Diperlukan respon kolektif
akan dampak negatif
perubahan iklim.
Adaptasi adalah hal yang
mendesak dalam memastikan
kelangsungan hidup dan
mitigasi adalah masalah
jangka panjang strategis.
Perlunya kemitraan global
untuk mempromosikan
kerjasama yang lebih erat di
antara negara-negara
tentang perubahan iklim
yang meliputi peningkatan
kapasitas, berbagi
pengetahuan dan
pengalaman serta
memperkuat kerjasama
internasional.
Indonesia berkomitmen
untuk menjadi tuan Rumah
pertemuan Negara
kepulauan dan SIDS yang
akan dikoordinasikan oleh

Tindak Lanjut yang Diperlukan
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No

Parallel Event
Sustainable Fisheries
and Oceans

Agenda Kegiatan

•

•

Disampaikan waktu dan tempat pelaksanaan pertemuan
tersebut dan dihadiri siapa saja.
Disampaikan pokok-pokok yang dibahas pada pertemuan

•

•

dampak perubahan iklim global sangat penting. Perjanjian
Paris mengakui pentingnya laut dalam bagian
Pembukaannya dan dalam bagian Integrasi Ekosistem.
Pengakuan ini memberikan dasar untuk pemahaman yang
lebih komprehensif untuk menanggulangi dampak dari
perubahan iklim dan membangun ketangguhan terutama
untuk negara kepulauan dan negara pulau-pulau kecil
berkembang. Selain itu,
Indonesia berkomitmen menerapkan pendekatan berbasis
ekosistem dalam mengelola ekosistem pesisir dan laut
serta daratan, meningkatkan pengelolaan sumber daya
alam dan meningkatkan ketangguhan iklim dengan
melindungi dan memulihkan peran penting ekosistem
terestrial, pesisir dan laut.
Menteri Majeed dan Duta Besar Jumeau menyampaikan
penghargaan atas kepemimpinan Indonesia pada
membawa dan pengarusutamaan laut ke dalam proses
negosiasi perubahan iklim. Indonesia selalu dianggap “big
brother” dalam isu Kelautan khususnya setelah membawa
hasil World Ocean Conference (WOC) yang digelar di
Manado tahun 2009. Mereka sepakat bahwa negara
kepulauan dan SIDS, menghadapi ancaman serius dari
dampak negatif perubahan iklim karena kondisi
geografinya yang dikelilingi oleh laut dan bentang alam
yang rentan terancam kenaikan permukaan laut,
pengasaman laut dan meningkatnya suhu perairan laut.

Jalannya Pertemuan/Kegiatan

Disampaikan tindak lanjut yang
perlu dilakukan di dalam negeri
untuk menindaklanjuti hasil

Kemenko Bidang
Kemaritiman, KKP dan
BMKG

Tindak Lanjut yang Diperlukan
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No

Side Event Energy Days:
Energy Showcase

Waktu dan tempat :
Pavilion Indonesia,
11 November 2016 jam
11.30-13.00

Agenda Kegiatan

•

•

•

•

•

•

Atlantic) pada hari Sabtu, 11 November 2016
Energy Showcase difokuskan pada energy productivity dan
energi terbarukan.
Pada energy productivity dibahas percepatan pembahasan
HFC dan penerapan konservasi energi. Penerapan
pembatasan HFC yang merupakan jenis gas rumah kaca
terkuat dapat menurunkan emisi GRK sebesar 0,5 oC.
Sedangkan penerapan konservasi energi (transportasi,
bangunan, industry) merupakan low hanging fruit dalam
penurunan emisi GRK tetapi memerlukan regulasi, target dan
roadmap yang jelas dari pemerintah, didukung oleh state-of
the-art teknologi
Sedangkan pada isu energi terbarukan, dibahas isu-isu terkait
pendanaan. Saat ini teknologi energi terbarukan sebagian
besar telah mencapai tahap maturity, tetapi yang diperlukan
untuk menyajikan proyek-proyek energi terbarukan sebagai
proyek yang profitable dengan portfolio yang jelas.
Pengembangan energi terbarukan saat ini juga didorong oleh
permintaan dari swasta yang melihat ini sebagai upaya
corporate social responsibility, upaya memenuhi kebutuhan
industri yang terus meningkat, dan/atau salah satu proyek
yang menguntungkan.

Energy Showcase merupakan bagian dari Energy Days
dilaksanakan di Low Emission Development Strategy (Ruang

bilateral tersebut.
Disampaikan pandangan yang disampaikan Indonesia pada
pertemuan tersebut
Disampaikan hasil-hasil yang dicapai atau isu-isu yang
mengemuka dari pertemuan bilateral tersebut

Jalannya Pertemuan/Kegiatan

•

•

Pemerintah Indonesia perlu
segera menyusun kebijakan dan
peraturan yang jelas terkait
konservasi energi di seluruh
sektor, dengan
mempertimbangkan teknologi
yang tersedia. Hal ini dapat
menjadi bagian dari penyusunan
Rencana Induk Konservasi
Energi Nasional.
Pengembangan energi
terbarukan seharusnya dapat
dilaksanakan secara komersial
dengan melibatkan swasta,
sepanjang telah disiapkan sinyal
ekonomi yang tepat bagi
investasi.

pertemuan bilateral tersebut

Tindak Lanjut yang Diperlukan
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No

World Bioenergy
Association (WBA)
Declaration to COP22

Agenda Kegiatan

•

•

•

•

•

masing negara adalah cara yang paling efisien agar emitter
“membayar” masalah iklim, sekaligus cara paling sederhana
untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil,
meningkatkan efisiensi energy serta mendorong energy baru
terbarukan menjadi lebih kompetitif.

a. Carbon tax is key instrument:
Penerapan instrument Carbon Tax (Pajak Karbon) di masing-

WBA mengundang delegasi COP 22 untuk segera melakukan
aksi mengurangi penggunaan energy fosil dan
mengimplementasikan carbon tax (pajak karbon) di masingmasing negara untuk mencapai target Paris Agreement. Dalam
hal ini bioenergy yang dikombinasikan dengan energy
terbarukan lainnya akan memegang peran krusial dalam
pencapaian target. Namun demikian progress saat ini masih
lambat, banyak negara masih melakukan investasi pada
infrastruktur energy fossil, dan INDC yang ada belum
mencukupi untuk mencapai target Paris Agreement.
Disamping hal-hal tersebut, terdapat factor-faktor yang
mendukung antara lain biaya energy terbarukan semakin
menurun, bahkan di beberapa negara sudah lebih murah
dibandingkan dengan fosil energy. Ada banyak success story
di beberapa negara yang telah mendemonstariskan low carbon
energy society yang ramah lingkungan serta diterima secara
ekonomi dan social.
Ada beberapa key area tertentu untuk dipertimbangkan dalam
rangka percepatan transisi:

World Bioenergy Association (WBA) proposes fossil exit
strategy with a carbon tax as they key message to the
delegates at COP22 in Marrakech

Press Conference ini dilaksanakan di Press Conference Room
pada hari Kamis, tanggal 11 November 2016

Jalannya Pertemuan/Kegiatan
•

Tindak Lanjut yang Diperlukan
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No

Artic Room (Blue Zone)
12 November 2016

Side Event Ocean
Action Day

Agenda Kegiatan

•

•

•

•

Maroko dan beberapa organisasi internasional (the Prince
Albert II of Monaco Foundation, FAO, the Ocean and Climate
Platform, the IOC-UNESCO, dan the World Bank)
Acara ini dibuka oleh HRH Princess Lalla Hasnaa, Kingdom of
Morocco dan HSH Prince Albert II of Monaco dengan para
pembicara antara lain yaitu Menteri Pertanian dan Perikanan
Maroko, Menteri Lingkungan, Energi dan laut Perancis
(President COP 21), Komisioner Lingkungan, Kelautan dan
Perikanan Komisi Eropa, Deputy Director General FAO.
Indonesia diwakili oleh Staf Ahli Menteri Kelautan dan
PerikananBidang Kebijakan Publik menjadi pembicara dan
memberikan paparan.

Ocean Action Day merupakan acara yang diselenggarakan
oleh Global Ocean Forum bekerja sama dengan Pemerintah

Subsidi energy fosil harus di phased out secara bertahap.
e. Promote all renewable energy technologies
Semua teknologi energy terbarukan termasuk solar,
geothermal, hydro, bioenergy dan wind di semua wilayah
harus dikembangkan secara cepat sesuai potensi wilayah.

d. Stop fossil fuel subsidies

Investasi di bidang infrastruktur bahan bakar fosil baru harus
dihindari.

c. No new investment in fossil fuel infrastructure:

Berhenti mengandalkan teknologi yang belum terbukti.
Teknologi clean coal dan carbon capture hanya akan
meningkatkan penggunaan energy fosil dan tidak membantu
issu climate. Teknologi energy fossil ini pada umumnya sangat
mahal, hanya terbukti ditingkat pilot project, dan belum layak
secara komersial.

b. Stop relying on unproven technologies:

Jalannya Pertemuan/Kegiatan

•

•

Indonesia perlu mempersiapkan
bahan atau mengirim utusan
pada acara yang akan
diselenggarakan oleh European
Commisioner for Environment,
Maritime Affairs and Fisheries,
Karmenu Vella yaitu
international our ocean
conference di Malta pada bulan
5-6 Oktober 2017.
Akan diselenggaran Stock
taking Ocean Day pada bulan
Desember 2017 di Monaco

Tindak Lanjut yang Diperlukan
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No

Oleh : Government of

Partner Country
Workshop

Agenda Kegiatan
Beberapa hal yang didiskusikan pada acara ini adalah
implementasi Paris Agreement (yang telah dinyatakan
berlaku/into force pada tanggal 4 November 2016) termasuk
dukungan kebijakan dan politis dalam kontek SDGs.
Disepakati pula bahwa perlunya membangun mekanisme yang
menghubungkan isu laut, pesisir dan iklim dengan rencana aksi
nasional.
Dengan telah diluncurkannya, The Roadmap for Global
Climate Action yang diinisiasi oleh Perancis dan Maroko, yang
mendorong adanya common approach antara Nationally
Determined Contribution (NDCs) dan SDGs dan kebutuhan
untuk transparansi. Terkait hal tersebut, maka dukungan
keuangan dan peningkatan kapasitas bagi negara-negara SIDS
dan Afrika sangat di perlukan untuk kiranya mereka dapat
memenuhi NDCs nya.
Sebagai rangkaian kegiatan Ocean Day, selanjutnya dilakukan
juga Dialogue Oceans yang dilaksanakan pada tanggal 12
November 2016 jam 13.30 – 16.00 bertempat di ruangan 10.
Acara ini merupakan sesi dialog antara pimpinan
pemerintahan, pengusaha dan masyarakat madani, organisasi
internasional dan para tenaga ahli bertujuan untuk
memperluas inisiasi ocean di level pimpinan tinggi,
menghubungkan inisiatif tentang laut, pesisir dan iklim yang
terkait dengan COP 21 dan rencana aksi nasional negaranegara anggota.

• Hotel Radisson Blu – Marrakech, Minggu - 13 November 2016.
• Topik-topik yang didiskusikan dalam Workshop : (a) Pendanaan
Iklim, termasuk peluang pendanaan melalui GCF, serta Support
dan Kebutuhan Capacity Building yang diperlukan agar dapat

•

•

•

Jalannya Pertemuan/Kegiatan

• Indonesia berkepentingan dalam
hal percepatan akses terhadap
dana GCF, khususnya untuk
kegiatan REDD+, karena hingga

Tindak Lanjut yang Diperlukan
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Norway – GCF
Secretariat

Agenda Kegiatan

Indonesia menyampaikan bahwa REDD+ Indonesia telah
menghasilkan beberapa progress dalam hal penyiapan
implementasi REDD+, termasuk 11 provinsi dalam kerangka
kerjasama RI-Norway. Namun demikian masih diperlukan support
pendanaan bagi tahapan readiness preparation di beberapa sub
nasional (provinsi) yang masih belum pernah/belum cukup
mendapatkan support. Selain itu, juga diperlukan insentif bagi
“results” terkait REDD+, yang tidak melulu berupa karbon

• Isu-isu yang mengemuka selama diskusi :
Telah ada peluang GCF bagi REDD+, dan juga telah
tersedia guidance internasional yang lengkap untuk
implementasi REDD+ secara penuh (result-based
payment), namun masih sulit untuk mengakes dana GCF.
Perlu akselerasi, baik dari sisi GCF maupun dari sisi negara
yang akan mengakses. Di satu sisi standard GCF dianggap
terlalu tinggi, di sisi lain kapasitas negara dalam dalam
menyusun design program dan proposal masih belum
memadai.
Brazil dengan Amazon Fund telah berbagi pembelajaran
terkait koordinasi antar K/L dalam mewujudkan
pembayaran berbasis kinerja untuk REDD+.
Pelibatan private sector dalam penurunan emisi di sektor
kehutanan (termasuk REDD+) dimungkinkan, namun
khusus untuk aspek pendanaan perlu kehatian-hatian
dalam mengkombinasikan support dengan agenda politik
dan juga strategi REDD+.

memanfaatkan peluang dari GCF; (b) Koordinasi pemerintah
untuk implementasi yang efektif; dan (c) pengembangan publicprivate partnership.

Jalannya Pertemuan/Kegiatan

Diperlukan koordinasi dan
komunikasi intensif antara
Kementerian Keuangan selaku NDA
GCF dengan K/L teknis terkait
(termasuk KLHK) dalam rangka
mempercepat proses di dalam
negeri yang dapat mempercepat
akses dana GCF untuk REDD+ di
Indonesia.

saat ini Indonesia sama sekali
belum berhasil
mengakses/memanfaatkan dana
yang dikelola GCF.

Tindak Lanjut yang Diperlukan
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No

Side Event Mission
Innovation (MI)

Oleh Climate Action dan
UNEP.

Sustainable Innovation
Forum: Resilient
Agriculture and
Landscape

Agenda Kegiatan

•

•

•

•

•
•

Rangkaian kegiatan MI sebagai berikut:
Closed Door MI Breakfast Meeting
Waktu/lokasi: 14/11, 7.30 – 9.00, EU Pavilion
Pimpinan Rapat: Arias Canete (EC Commissioner Minister EU)
dengan Co-chair: Ernest Moniz (Secretary of DoE USA).

Atlantic Room, Blue Zone, Senin, 14 Nov.
Topik menyangkut inovasi pengelolaan lanskap menurut
Indonesia, Brasil, Ekuador, FAO dan GEF.
Menteri LHK menyampaikan update penanganan kebakaran
lahan dan hutan, yang dapat ditekan secara signifikan setahun
terakhir. Upaya mencakup pengelolaan tata guna lahan,
penegakan aturan, dan menggalakkan partisipasi masyarakat
dengan inovasi lokalnya, seperti teknik pemadaman api dan
penggunaan mikro-organisme untuk mengendalikan porositas
tanah untuk mencegah kebakaran. Di sampin gitu dilakukan
pemantauan hot spots, pembentukan Gugus Tugas,
pembangunan 16.000 blok kanal, bom air, modifikasi cuaca
Gugus Tugas patroli darat lintas instansi. Secara simultan
dilakukan pula perbaikan kebijakan lahan dengan moratorium
ijin baru, pelibatan masyarakat dalam perhutanan social,
peningkatan penegakan hokum. Jadi penurunan kebakaran
merupakan hasil dari berbagai upaya yang intensif.
Dalam diskusi Menteri LHK menyampaikan bahwa inovasi yang
paling signifikan di Indonesia adalah kebijakan pemberian
akses pengelolaan hutan kepaa masyarakat.
Panelis lain menyampaikan inovasi signifikan adalah lacak
balak, pengelolaan data, dan smart agriculture.

(emission reduction).

Jalannya Pertemuan/Kegiatan

•

•

•

•

Indonesia perlu untuk
menyusun rencana jangka
panjang penelitian
berhubungan dengan

Perlu dipertahankan dan terus
ditingkatkan keberhasilan
menekan kebakaran.
Perlu dimatangkan konsep
lanskap untuk konteks Indonesia.
Perlu terus didorong inovasi
berbagai pihak menyangkut
pengelolaan lanskap.

Tindak Lanjut yang Diperlukan
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Agenda Kegiatan

•

MI Announcement Event
Waktu/lokasi: 14/11, 13.30 – 15.00, Atlantic Room
Dalam forum ini disampaikan bahwa Negara-negara anggota
MI menunjukkan sinyal bahwa pengembangan ekonomi
kedepan adalah ekonomi energi rendah karbon (low-carbon
energy economy).
23 Negara MI, secara kolektif mewakili 80% dari investasi
energi bersih global. Bersama-sama berjanji mengingkatkan
dana RnD hingga mencapai USD 30 milyar di tahun 2021 (lima
tahun kedepan). Dana ini untuk menurunkan harga energi
bersih, menciptakan lapangan kerja baru, menciptakan
terobosan teknologi untuk mencapai target penurunan 2
derajat emisi global.
MI mengumumkan 7 mission challenge, yang meliputi: smart

Setiap Negara diberikan kesempatan untuk menyampaikan
pandangan umum (plans, progress, exchange views and share
developments) terhadap 7 innovation challenge yang telah
disepakati dari 28 usulan yang masuk.
Diperkenalkan juga 2 anggota baru, yaitu: Finlandia dan
Belanda. Sehingga total anggota menjadi 23 Negara.
Indonesia menyampaikan gambaran target kebijakan energi
nasional dan pentingnya MI untuk mendukung pencapaian
target tersebut. Ada 4 innovation challenge yang dipilih
Indonesia, meliputi: Smart grid, Off grid access, CCS dan
Sustainable biofuel.
Pelaksanaan MI meeting tahun 2017 akan dilaksanakan di
China dan preparation meeting akan dilaksanakan oleh/di EU.
Isu yang mengemuka dalam diskusi diantaranya perlunya untuk
meningkatkan dana riset dari masing-masing Negara dan
mengoptimalkan ketersediaan funding yang ada.

Jalannya Pertemuan/Kegiatan

•

•

innovation challange.
Indonesia memiliki peluang
untuk mengakses teknologi
energi bersih dan
pendanaannya, serta investasi
untuk implementasi teknologi
bersih melalui MI.
Indonesia secara informal
diusulkan untuk menjadi
perwakilan Asia pada secretariat
MI.

Tindak Lanjut yang Diperlukan
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Side Event Towards
Carbon Neutral Growth
in Aviation Sector

No

42

•

•

•

•

Presentasi ini dilakukan di Pavilion Indonesia, hari Rabu, 16
November 2016.
Presentasi dibawakan oleh International Civil Aviation
Organization (ICAO), Kementerian Perhubungan dan
Kementerian ESDM.
Pada paparan ICAO disampaikan bahwa penerbangan
internasional bertanggung jawab untuk 2% dari emisi GRK
global. Untuk itu ICAO memiliki target untuk carbon neutral
pada tahun 2020. Hal ini akan dicapai melalui fuel efficiency,
fuel switching, penerapan efisiensi energi dan energi
terbarukan pada operasional perawatan dan perbaikan
pesawat serta bandara, dll. Untuk mendukung upaya-upaya
tersebut, ICAO juga akan menerapkan mekanisme pasar yang

Global Clean Energy Investment Roundtable
Waktu/lokasi: 15/11, 10.00 – 12.00, Selman Hotel
Pimpinan rapat: Dr. Ernest Moniz (Secretary of DoE USA)
Pertemuan dihadiri oleh asosiasi/perwakilan dari
pemerintah/public policy maker, kalangan bisnis, investor,
Bank, energy foundation (philanthropic foundation), dll.
Dalam rapat disampaikan bahwa secara umum perkembangan
bisnis clean energy agak lambat (growth slowly) seirama
dengan pertumbahan ekonomi global. Investor sebagian juga
masih ragu dengan project clean energy. Pendanaan yang
tersedia masih kurang untuk mendukung riset dan investasi
clean energy. Namun floor sepakat bahwa clean energy
project perlu didukung penuh (full support).

grid, off-grid access, Carbon capture, sustainable biofuel,
converting sunlight to create storable solar fuel, clean energy
material, affordable heating and cooling of building.

Jalannya Pertemuan/Kegiatan

•

•

•

Kementerian ESDM dan
Kementerian Perhubungan perlu
meningkatkan kerjasama di
bawah Task Force untuk
mempercepat standard biofuel
(kualitas, keamanan dan lainlain).
Inisiatif penggunaan biofuel di
dalam negeri perlu didukung
oleh berbagai institusi, termasuk
ICAO.
Indonesia perlu segera
menerapkan system registry,

Tindak Lanjut yang Diperlukan
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No

Menteri LHK menjadi
panelis bersama Menteri
LH Brazil, Equador,
Norwegia, FAO dan
GEF.

Oleh Climate Action dan
UNEP.

Sustainable Innovation
Forum: Resilient
Agriculture and
Landscape

Agenda Kegiatan

•
•

•

•

Atlantic Room, Blue Zone, Senin, 14 Nov.
Menteri LHK menyampaikan update penanganan kebakaran
lahan dan hutan, yang dapat ditekan secara signifikan setahun
terakhir. Upaya mencakup pengelolaan tata guna lahan,
penegakan aturan, dan menggalakkan partisipasi masyarakat
dengan inovasi lokalnya, seperti teknik pemadaman api dan
penggunaan mikro-organisme untuk mengendalikan porositas
tanah untuk mencegah kebakaran. Di samping itu dilakukan
pemantauan hot spots, pembentukan Gugus Tugas,
pembangunan 16.000 blok kanal, bom air, modifikasi cuaca,
pembentukan Gugus Tugas patroli darat lintas instansi. Secara
simultan dilakukan pula perbaikan kebijakan lahan dengan
moratorium ijin baru, pelibatan masyarakat dalam perhutanan
sosial, peningkatan penegakan hukum. Jadi penurunan

disebut Carbon Offsetting and Reduction Scheme for
International Aviation (CORSIA).
Kementerian Perhubungan menyampaikan bahwa saat ini
sedang disusun strategi penurunan emisi GRK di sektor
transportasi, termasuk di sub-sektor transportasi udara.
Adapun strategi yang dilakukan adalah dengan penerapan
energi terbarukan, termasuk biofuel untuk penggantian jetfuel.
Penurunan emisi di sektor energi juga meliputi penurunan
emisi yang disebabkan efisiensi bahan bakar di sektor
transportasi. Untuk mendukung penurunan emisi di sektor
transportasi, khususnya transportasi udara, Kementerian
Perhubungan dan Kementerian ESDM menandatangani MoU
penerapan biofuel untuk penggantian bahan bakar dan
penerapan energi terbarukan di operasional bandara. MoU ini
ditindaklanjuti dengan Task Force antara kedua kementerian.

Jalannya Pertemuan/Kegiatan

•

•

•

Perlu dipertahankan dan terus
ditingkatkan keberhasilan
menekan kebakaran.
Perlu dimatangkan konsep
lanskap untuk konteks
Indonesia.
Perlu terus didorong inovasi
berbagai pihak menyangkut
pengelolaan lanskap.

tidak terkecuali pada pasar
karbon untuk menghindari
double counting.

Tindak Lanjut yang Diperlukan
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Green Growth Compact

44

Diselenggarakan oleh

Advancing Global Goals
for Forests and Climate
Change

Menteri LHK menjadi
panelis bersama Menteri
LH dan Energi, Australia;
Gubernur Kaltim, dan
Ms. Frances Seymor
(Packard Foundation).

Diselenggarakan oleh
TNC di Indonesia
Paviliun, 14 Nov, jam
17.40 – 19.00.

Agenda Kegiatan

No

•

•

•

•

•

•

Moderator dan para panelis menyampaikan pentingnya hutan
dalam penanganan perubahan iklim, antara lain merupakan
satu-satunya sector yang diberikan bab tersendiri di Paris
Agreement. Namun disampaikan pula tantangan bahwa
deforestasi dan degradasi hutan masih marak.

Gubernur Awang Farouq berbagi pengalaman mengenai
inisiatif Pemda Kaltim membangun Green Growth Compact,
yaitu pakta kerjasama pembangunan ramah lingkungan
melibatkan berbagai pihak dan berbagai tingkatan. Ada 19
penandatangan pakta, meliputi para bupati, perusahaan sawit,
hutan dan migas, masyarakat, dan CSO. Dewan Daerah
Perubahan Iklim akan membentuk tim penyiapan desain GGC
sebagai framework agreement yang menjadi pedoman untuk
rencana, kebijakan dan aksi operasional berdasarkan sistem
peraturan dan praktek korporasi yang ada, menuju
keseimbangan antara pertimbangan ekonomi dan lingkungan.
Menteri LHK menghargai inisiatif GGC sebagai upaya multi
pihak mendorong pembangunan berwawasan lingkungan,
dengan mengedepankan pendekatan lanskap dan
jurisdiksional.
Hal senada disampaikan Anggota DPR Komisi I Ibu Nurhayati,
yang menghargai inisiatif pemerintah daerah dalam
mendorong kerjasama para pemangku kepentingan.

kebakaran merupakan hasil dari berbagai upaya yang intensif.
Dalam diskusi Menteri LHK menyampaikan bahwa inovasi yang
paling signifikan di Indonesia adalah kebijakan pemberian
akses pengelolaan hutan kepada masyarakat.
Panelis lain menyampaikan inovasi signifikan adalah lacak
balak, pengelolaan data, dan smart agriculture.

Jalannya Pertemuan/Kegiatan

•

•

Mempertimbangkan rekognisi
pentingnya hutan, termasuk
dalam NDC, maka Indonesia
perlu mengoptimalkan
pelaksanaan kegiatan karbon –

Inisiatif ini masih dalam tahap
awal dan perlu terus diikuti dan
didorong kemajuannya.

Tindak Lanjut yang Diperlukan
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No

•

Menteri LHK menjadi
panelis bersama
Administrator UNDP
Helen Clark, dan
Menteri-menteri LH dari
Norwegia, Brazil, DRC,
Fiji, dan WWF.

•

Waktu dan tempat:
French Pavilion
14 November 2016
•

•

Side Event Because The
Ocean”

•

•

UNDP di Room 24 pada
15 Nov. jam 17.30 –
19.00.

Agenda Kegiatan

Acara ini diinisiasi oleh Pemerintah Chile bekerja sama dengan
Perancis, Maroko, Albert II of Monaco Foundation didukung
oleh Tara dan IDDRI
Acara ini merupakan sesi ke-2 peluncuran Because The Ocean
Declaration. The First Because the Ocean Declaration
sebelumnya telah dilaksanakan di sela-sela COP 21 dan telah
disetujui oleh 23 negara
Indonesia diwakili oleh SAM KP turut menandatangani
deklarasi dimaksud bersama 6 negara lainnya. Indonesia
adalah satu-satunya negara Asia yang turut bergabung dalam

Helen Clark (UNDP) menekankan pentingnya New York
Declaration on Forests terkait kehendak mengurangi
deforestasi, yang di-endorsed oleh 190 multi pihak, dan
prosesnya difasilitasi UNDP.
Norwegia a.l. menyampaikan bahwa hutan merupakan solusi
reduksi emisi yang paling murah.
Menteri LHK menyampaikan bahwa sector berbasis lahan
termasuk hutan merupakan andalan dalam reduksi emisi,
setidaknya 17% dari 29% target. Selain itu disampaikan
kesiapan menuju implementasi Paris Agreement, antara lain
dengan menyiapkan NDC, Sistem Registrisi Nasional, lembaga
keuangan (BLU). Selanjutnya disampaikan berbagai tantangan
dan kebijakan-kebijakan untuk mengatasinya, seperti:
penggalakan perhutanan social, penanganan pembalakan liar,
termasuk dengan sertifikasi legalitas kayu, kaji ulang ijin usaha
kehutanan, penggalangan kemitraan berbagai pihak, termasuk
antara usaha kecil dengan korporasi, pengembangan
instrument metode, peta, forum, data dsb. Pada akhir
sambutan, disampaikan Indonesia menyambut baik REDD+
beserta pembayaran berbasis hasil.

Jalannya Pertemuan/Kegiatan

Penyiapan untuk kegiatan High

•

pada bulan Juni 2017 di Markas

Level UN Conference on Oceans
and Seas yang akan dilaksanakan

Akan dilakukan penyusunan
capaian dan konsultasi terkait
dengan telah berlakunya Paris
Agreement dan menekankan
pentingnya Ocean to climate

•

action,

hutan.

Tindak Lanjut yang Diperlukan
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No

Waktu dan tempat :
Pavilion Indonesia,
15 November 2016 jam
16.00 _ 17:30

Parallel Event Blue
Carbon Dialogue

Agenda Kegiatan

•

•

•

•

•

•

Acara ini untuk mendiskusikan posisi terkini dan potensi
karbon biru sebagai upaya mitigasi perubahan iklim.
Pembicara di antaranya Dr. Achmad Poernomo, Staf Ahli
menteri Bidang Kebijakan Publik, Kementerian Perikanan dan
Kelautan (KKP), Dr Nur Masripatin, Dirjen Pengendalian
Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
Peran ekosistem pesisir tersebut sangat besar menyumbang
untuk penurunan emisi sesuai yang telah dijanjikan Presiden
Jokowi pada COP 21. Terdapat tiga ekosistem yang
berpotensi sebagai karbon biru yaitu mangrove, padang lamun
dan kawasan payau.
Peranan ekosistem pesisir dan laut dalam NDC 1 Indonesia
teritegrasi dalam mitigasi dari sektor lahan, Diperlukan
perhitungan kompherenshif dan angka kuantitatif untuk
memasukkan secara bertahap pada NDC mendatang,

penandatanganan deklarasi tersebut.
Dengan adanya deklarasi ini diharapkan dapat memberikan
petunjuk dan solusi kedepannya terhadap 3 (tiga) aksi terkait
dengan ocean yang telah diluncurkan sejak tahun 2015 yakni
untuk mendukung elaborasi IPCC Special Report On Ocean,
untuk mempromosikan adanya High Level UN Conference on
Oceans and Seas dan untuk menyusun Ocean action plan
under the UNFCCC.
Pandangan Indonesia meliputi apresiasi telah diajak
bergabung dalam koalisasi Because The Ocean dan Indonesia
berada pada posisi yang mempunyai pikiran sama (like-minded
countries) dan menyetujui isu ocean perlu mendapat perhatian
dalam perundingan perubahan iklim

Jalannya Pertemuan/Kegiatan

•

•

•

Pemerintah Indonesia akan
memperkuat upaya menjadikan
fungsi ekosistem laut dan
mangrove sebagai bagian
penurunan emisi dan adaptasi
terhadap dampak perubahan
iklim. Upaya ini juga merupakan
tindaklanjut kesepakatan
Perjanjian Paris.
Diperlukan lebih banyak kajian
dan peta jalan agar isu karbon
biru bisa masuk dalam agenda
perubahan iklim global.
Diperlukan komunikasi yang
kontruktif untuk bersama-sama
menyusun “Roadmap Blue

Besar UN di New York.

Tindak Lanjut yang Diperlukan
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No

Side Event Dialogue –
what do cities, states
and regions need to
deliver on 1.5oC

Agenda Kegiatan

-

-

-

•

•

•

•

Berlangsung tanggal 15 November 2016, dengan moderator :
Ken Alex, Advisor for Governor California.
Pembicara 1: Menteri LH Swedia, Mrs. Karolina Skog
menyampaikan komitmennya untuk mencapai target
kesepakatan Paris dan sepakat relasi yang baik antara
pemerintah kota, nasional maupun regional sangat penting.
Namun walikota paling menentukan dalam mengendalikan aksi
perubahan iklim.
Pembicara 2 : Walikota Quebec, Phippe Coullard
menyampaikan bahwa sektor transportasi penyumbang

demikian
Indonesia menyambut baik kemitraan karbon biru atau Blue
Carbon Partnership yang telah mengadakan diskusi konstruktif
untuk mengarusutamakan peranan karbon biru dalam upaya
mitigasi dan adaptation dampak perubahan iklim. Pemerintah
Indonesia masuk dalam anggota kemitraan karena telah
memiliki praktek-praktek konservasi dan pemanfaatan
berkelanjutan ekosistem pesisir dan laut di berbagai daerah.
Karbon biru sangat berpotensi dalam mendukung program
nasional penurunan emisi, ketahanan pangan dan pengentasan
kemiskinan. Kompleksitas pengelolaan dan kapasitas
pelaksanaannya masih memerlukan peningkatan di masa-masa
mendatang.
Pemanfaatn eksosistem pesisir untuk karbon biru memerlukan
pengelolaan berkelanjutan dan koordinasi antar
kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan lainnya.
KKP sudah memiliki peta jalan (roadmap) penelitian ekosistem
pesisir dan laut dalam kerangka pengendalian perubahan
iklim, namun belum sampai pada implementasi dari hasil-hasil
penelitian tersebut.

Jalannya Pertemuan/Kegiatan

Carbon Indonesia”.
Rapat Bersama untuk
penyusunan Roadmap
direncanakan akan
diselenggarakan pada Februari
2017

Menghentikan pembangunan
pembangkit yang kurang ramah
lingkungan seperti pembangkit batu
bara dasn mengurangangi pembankit
yang ada 25% hingga 2025.

Indonesia bisa mempertimbangkan
usulan yang disampaikan permbicara
a.l. :

•

Tindak Lanjut yang Diperlukan
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Side Events Woman and
Constituents

Side Events Woman
Leaders and the Global
Transformation Summit

No

49

50

-

-

-

-

-

-

Acara berlangsung pada 16 November 2016 bertempat di
Palmaraie Palace Marrakech
Penyelenggara adalah Kerajaan Maroko sejalan dengan tujuan
adopsi dari UNSD dan Kesepakatan paris diikuti dengan
perspektif COP 22 yang bertema ‘humanity on a low carbon
economi trajectory’, dengan membagi tiga kelompok diskusi ;
Adaptasi, Inovasi, Energi
Secara umum acara ini bertujuan untuk meningkatkan peran
perempuan dalam mengatasi perubahan iklim. Karena
sebetulnya peran perempuan berpotensi mempercepat

Diselenggarakan oleh UN Women bersama Asian Indigenous
Women’s, kelompok perempuan masyarakat adat,
berlangsung pada 16 November 2016.
Pembicara : Indigenous women group dari berbagai negara
seperti Philipina, India, Costarica, dan Maroko. Para pembicara
menyampaikan pengalaman dan informasi mengenai kendala,
hambatan dan kesempatan yang bisa didapatkan oleh
perempuan masyarakat adat. Hal yang menjadi prioritas
perhatian adalah akses perempuan terhadap kesempatan
mendapatkan edukasi, padahal perempuan masyarakat
memiliki pengetahuan tradisional yang sangat bermanfaat bagi
hutan dan lingkungan.

terbesar dari emisi GRK sehingga menjadi prioritas
Pembicara 3 : Mr. Mark Watts, Director C40 cities climate
leadership group dan pembicara 4 : Dr. Micheiel Schaeffer,
Climate Analytics mengusulkan upaya-upaya aksi mitigasi dan
adaptasi yang sepakat menyampaikan bahwa transportasi dan
green building perlu diterapkan untuk memastikan adanya
intervensi perubahan iklim

Jalannya Pertemuan/Kegiatan

Memastikan NDC Indonesia sudah
memasukan issue ini dan kegiatan di
berbagai sector di Indonesia sudah
meng-address issue ini.

Perempuan dari masyarakat adat
memiliki akses dan manfaat yang
terbatas.
Networking yang baik dari berbagai
kelompok perempuan masyarakat
adat dapat saling membantu. Jika di
Indonesia sudah memiliki kelompok
perempuan masyarakat adat,
sebaiknya bisa bergabung dengan
komunitas internasional ini.

Pengurangan emisi dari sektor
kehutanan dan perubahan lahan 50%
sebelum 2030.

Tindak Lanjut yang Diperlukan
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Side Event Civil Society
farewell to UN Secretary
– General
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innovation

Berlangsung pada 17 November 2016, dilakukan pertemuan
Sekjen PBB Ban Ki Moon dengan para NGO. Sekretaris
Jendral PBB ini mengapresiasi kegiatan para NGO yang
menurutnya berperan penting dalam kesuksesan Paris
Agreement.

Dibidang energi, banyak perempuan di Negara berkembang
mengalami masalah dengan energy. Oleh karena itu perlu
dipikirkan bagaimana seluruh perempuan di dunia memiliki
akses yang mudah terhadap energy, terutama energi
terbarukan. Kemudahan terhadap energy ini, memberikan
kaum perempuan memiliki waktu lebih banyak untuk menjaga
kualitas hidup keluarganya maupun aktivitas di masyarakatnya

penanganan masalah terkait perubahan iklim dan penurunan
emisi carbon sesuai yang ditargetkan.
Dalam kehidupan sehari hari perempuan memiliki kemampuan
mengambil keputusan sampai 85%. Ini terkait dengan
implementasi sustainable consumption. Bila pengetahuan
perempuan tentang perubahan iklim ditingkatkan, maka low
carbon life dapat tercapai dengan cepat.
Karena itu kesetaraan, pemberian akses dan peningkatan
kapasitas terhadap perempuan sangat diperlukan. Terkait
adaptasi, para panelis juga menyatakan agar gender
dimension terdokumentasi dengan baik di NDC, NAP, climate
funding dan juga kerjasama internasional.
Untuk inovasi, peran serta perempuan masih rendah, hanya
27% peneliti di seluruh dunia terdiri dari perempuan (Unesco).
Kondisi ini harus di perbaiki karena pemecahan masalah di
masyarakat membutuhkan ketersediaan perempuanperempuan tangguh sebagai development driver dan social

Jalannya Pertemuan/Kegiatan

NGO di Indonesia perlu
berkolaborasi memperluas
jaringannya dengan NGO lain di
berbagai dunia. Pengembangan
jaringan ini untuk berbagi informasi,

Tindak Lanjut yang Diperlukan
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Press Conference
Germany, Indonesia and
UNEP : Global
Peatlands Initiative (GPI)

No
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Berlangsung tanggal 17 November 2016 dengan 3 pembicara
yang dimoderatori oleh Ms. Jaime webbe (UNEP)
Pembicara 1: Erik Solheim, sekjen UNEP menyampaikan bahwa
lahan gambut sangat penting perlu dilindungi karena memiliki
ekosistem yang harus dilestarikan tidak dirusak karena
keberadaannya sudah ratursan tahun. Perubahan iklim akan
sangat mempengaruhi ekosistem ini terlebih jika terjadi
kebakaran hutan. UNEP mendorong berbagai inisiatif unik
untuk membantu biodiversiti terhadap perubahan iklim.
Pembicara ke 2 Ms. Rojas- Urrego (Ramsar Convention)
menyatakan lahan gambut sangat penting. Lebih dari dua kali
lipat menyimpan karbon yang jika engering akan terbakar dan
menghasilkan emisi GRK. Hanya sedikit Negara yang memberi
perhatian untuk pelestarian dan pengelolaan lahan gambut.
Ada banyak manfaat jika Negara ikut dalam Ramsar
Convention yang akan melaksanakan konservasi yang baik dan
mempercepat pelaksanaannya untuk mengejar pemulihan dari
kerusakan tersebut. The global peatland Inisitative merupakan
kesempatan baik untuk upaya pemulihan kerusakan.
Pembicara ke 3 : Nazir Foead (Kepala Badan Restorasi Gambut

Sejak awal karirnya sebagai Sekjen PBB, Ban Ki Moon
mengaku memprioritaskan kegiatan terkait isu perubahan iklim
dan berupaya untuk mencarikan dana untuk pembiayaan
kegiatan perubahan iklim.
Apresiasi kepada para NGO yang yang menyuarakan
kepentingan perubahan iklim yang kadang beresiko.
Harapannya, hal ini terus dilanjutkan untuk terus mendukung
dan melindungi lingkungan. Sekjen PBB ini menyatakan akan
menjadi NGO, dan menutup pidatonya dengan meminda
dukungan NGO kepada secretariat UNFCCC.

Jalannya Pertemuan/Kegiatan

Pemaparan kepada wartawan
tentang kondisi lahan gambut di
tanah air ini sangat baik. Hal ini
meningkatkan . publikasi best
practice Indonesia di mata
internasional.
Respon positif wartawan yang hadir
terhadap kegiatan BRG bernilai
positif. Usulan ke depan, pihak Delri
bisa secara rutin menjadi narasumber
konperensi pers UN dalam sidangsidang UNFCCC ke depan.

aktif dalam peningkatan kapasitas
serta mencari akses terhadap sumber
dana perubahan iklim.

Tindak Lanjut yang Diperlukan
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ISWA : Financing
Climate-Resilient and
Low Carbon Urban
Water and Waste
Management in
Emerging Cities

Agenda Kegiatan
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-

achieve climate targets Gary Crawford, ISWA”
Pembangunan low carbon societies dengan penggunaan

Berlangsung pada tanggal 17 November 2016 yang
dimoderatori oleh Tom wiliams (International Water
Association)
Pembicara ke 1 : Tadashi Matsumoto, Ph,D, OECD,
menyampaikan hal mendesak yang diperlukan adalah
kebijakan dalam perencanaan yang menjadi pemicu kebijakan
sektoral. Pertumbuhan urbanisasi yang memberikan resioko
tingginya karbon dan tingginya jasa pelayanan public. Hal ini
akan meningkatkan biaya pembangunan infrastuktur. Untuk itu
perlu Governance yang baik. Perlu strategi tepat untuk
kebijakan investasi dan financing karena menyangkut
pembiayaan jangka panjang dalam investasi terkait perubahan
iklim.
Pembicara ke 2 : Gary Crawford, ISWA menyampaikan
“Waste and Resource management: A key sector to help

Indonesia). Indonesia merupakan salah satu dari 3 negara yang
medapatkan projek GPI bersama Peru dan Kongo. Pada
kesempatan ini disampaikan data peatland Indonesia dimana
sebagian yang rusak merupakan daerah yang sedang dalam
konflik serta dalam pengembangan pihak swasta. Saat ini
sudah dikembangkan 7 kebijakan dimana terjadi
pengembangan pemulihan, dengan menjaga supaya tidak
kering. Presiden Indonesia sangat serius dalam penanganan
lahan gambut.Dalam menjawab pertanyaan wartawan, kepala
BRG optimis pengelolaan lahan gambut di Indonesia akan
berhasil baik karena melibatkan para pakar yang juga yakin
akan banyak tanaman yang tepat untuk ditanam di lahan
gambut tersebut.

Jalannya Pertemuan/Kegiatan

Indonesia perlu lebih aktif lagi dalam
melakukan project terkait “Climate
Action”, terlebih sudah ada
perwakilan INSWA di Indonesia.
Project di Mexico tentang integrasi
pengelolaan air bersih dan sanitasi
yang dinilai berhasil bisa
direplikasikan di Indonesia. Perlu
adanya networking dengan IWA dan
pihak OECD.
Indonesia sebenarnya bisa
memperkenalkan program Adipura
dalam event internasional ini, karena
program ini mendukung upaya
penurungan GRK. Seperti yang
dibahas pada forum ini, Program
Adipura mendorong sinergi kota,

Tindak Lanjut yang Diperlukan
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Pavilion Indonesia Multi
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Stakeholders Forum:
Gender Women’s Role
in Climate Change

Agenda Kegiatan
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Berlangsung tanggal 17 November 2019, Moderator : Ms.
Dewi Rizky, Kemitraan.
Pembicara 1: Ibu Tuti H. Mintarsih, Dirjen Pengelolaan
Sampah, Limbah dan B3 KLHK menyampaikan upaya
pengelolaan sampah di Indonesia terkait dengan upaya
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan menyampaikan
data persampahan Disampaikan pula best practice tentang
Bank Sampah yang bermanfaat untuk ekonomi keluarga yang
dimotori oleh kelompok perempuan.
Pembicara 2: Bapak Indra Gunawan, Asisten Deputi
Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan

energy bersih, pelaksanaan waste to energy menjadi sangat
penting untuk menciptakan perputaran ekonomi. Sampah
seseorang dapat menjadi sumber energi bagi orang lain. ISWA
mengembangkan model biorefinery dan memungkinkan untuk
memberikan dana utuk kegiatan yang dapat mengurangi
carbon ini.
No time to waste. Perlu aksi nyata yang tidak hanya
pertimbangan moral. Pengelolaan sampah merupakan upaya
penanggulangan perubahan iklim yang besar dampak
lingkungannya.
Pembicara 3 : Jorge Wolpert kuri, Director urban
development, land and housing, Sedatu, Mesico.
Tema; Urban Wter cyle management in a low – carbon future.
Projek pengembangan Develop Urban Water Cycle, yang
merubah mental pengguna air dimana projek
mengembangkan sarana prasarana penyediaan air minum,
mengelola air limbah. Keberhasilan program juga disebabkan
networking 5 kota yang saling sinergi, yang melibatkan publik,
pemerintah dan pihak swasta seperti bank.

Jalannya Pertemuan/Kegiatan

Perkenalan best practice yang telah
dilakukan oleh pemerintah,
perorangan maupun kelompok
terkait dengan peningkatan peran
perempuan dalam pengelolaan
lingkungan dan perubahan iklim ke
dunia internasional.
Hal ini menjadi pembelajaran yang
baik bagi negara lain dan menjadi
penting untuk mengembangkan
networking dengan berbagai

provinsi dan nasional.

Tindak Lanjut yang Diperlukan
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Menggali informasi tentang best practice dari beberapa negara
dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam isu perubahan
iklim melalui pendekatan kearifan lokal.
Menggali informasi apa yang telah dilakukan lembaga
masyarakat/NGO’s terkait keterlibatannya dalam kebijakan iklim
melalui adaptasi dan mitigasi.

Side Event “ Population

56

Gender and gender
constituency

Migration and Climate
Change” (pada forum
side event yang
diselenggarakan oleh
NGO’s)

Climate Justice”

Side Event “Gender and

55

-

-

-

misalnya project biogas di Indonesia yang bermanfaat untuk
merubah limbah menjadi energi bersih menambah ekonomi
keluarga.

Change in Agriculture and Natural Resounce Management
(WOCAN) yang memperkenalkan projectnya yang bisa terukur

anak yang menyampaikan upaya Indonesia dalam
pengarusutamaan gender terkait dengan perubahan iklim.
Pembicara 3: Ibu Yani Septiani, ITTO Project in Indonesia yang
menyampaikan best practice yang dilakukan dalam project di
Kalimantan yang melibatkan perempuan sehingga menerima
manfaat yang sama dengan laki-laki.
Pembicara 4: Ibu Myra Widiono, WARLAMI, pemimpin yayasan
yang mengedukasi masyarakat adat untuk menggunakan
pewarna alami.
Pembicara 5: Dr. Jeanette Gurung, Woman Organizing for

Jalannya Pertemuan/Kegiatan

Agenda Kegiatan

No

Masyarakat banyak menyoroti
dampak sosial perubahan iklim yang
sangat luas mulai dari masalah yang

Memberikan penjelasan tentang
migrasi penduduk khususnya untuk
bekerja di luar negeri dan
perdagangan orang, dampak
perubahan iklim ada migrasi dan
upaya-upaya proteksi eksploitasi
tenaga kerja karena adanya migrasi

lembaga terutama lembaga donor.

Tindak Lanjut yang Diperlukan
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Parallel Event Global
Climate Action :

59

Event ini ditujukan untuk meningkatkan upaya pencapaian tujuan
global dalam perubahan iklim sebagaimana yang telah

•

•

•

Side Event Powering
Archipelago

58

Indonesia memiliki ratio elektrifikasi yang kurang di daerah
Indonesia timur oleh karena itu perlu dilakukan pembangunan
RE off-grid dikawasan Indonesia bagian timur.
Beberapa RE yang feasible dapat dibangun didaerah terpencil
adalah: Solar-PV hybrid, teknologi solar pv digabung dengan
mikrohydro atau bayu (angin); dan
Biomass dan bioenergy.

Pembahasan tentang komitmen pelaku indstri untuk pengurangan
emisi karbon, dan dampaknya pada pembiayaan dan gaya hidup

Jalannya Pertemuan/Kegiatan

Side event tentang
Climate change dan
industry

Agenda Kegiatan
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No

Sebagai negara yang memiliki
sumberdaya hutan yang besar,

Pelaku industri bersedia dan melihat
komitmen pengurangan emisi
sebagai peluang namun
memutuhkan kebijakan dan
mekanisme dlam proses transisi.
Komitmen penurunan emisi di
sektor industry harus juga seimbang
dengan konservasi hutan di negaranegara seperti Indonesia.

Perlu dihimpun hasil2 kajian tentang
dampak bencana karena perubahan
iklim dan melakukan kajian-kajian
tentang dampak komitmen dunia
untuk pengurangan emisi karbon.

akan mempengaruhi anak-anak
secara fisik dan social sampai pada
eksploitasi tenaga kerja.

Tindak Lanjut yang Diperlukan
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Oleh UNDP dan
Pemerintah Kerajaan
Norway

Ministerial Session “Advancing Global
Goals on Forests &
Climate Change”

Agenda Kegiatan

Beberapa hal yang disampaikan oleh para pembicara serta isu-isu
mengemuka di dalam sesi dimaksud adalah sbb :
• SDG 15 berfokus pada konservasi dan resoratsi ekosistem
terestrial, dan ekonomi hijau krusial untuk implementasi dari
kebijakan ini.
• PA dan SDGs sama-sama menekankan abisi yang tinggi
terhadap peran hutan, dan baik emisi maupun removals pada
tataran harus dalam keadaan seimbang untuk tahun 2034-2071
dan mencapai net zero emission
• Cost of poverty harus dimasukkan dalam kebijakan untuk
mengurangi deforestasi, dan Brazil telah berhasil menjadi
contoh untuk hal ini dan akan lebih lanjut memperkuat peran
hutan dalam mencapai komitmen dalam NDCnya.
• Diperlukan policy yang memperkuat pengelolaan hutan secara
berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, termasuk hak-hak masyarakat adat. Platform
public-private dapat dimanfaatkan untuk mempercepat
progres dan memotivasi swasta untuk memasukkan
komitmennya dalam kebijakan mereka.
• Ibu Menteri LHK RI menyampaikan bahwa di Indonesia,
REDD+ menjadi instrumen yang penting dalam
mengimplementasikan kebijakan Pemerintah terkait hutan,
termasuk dalam kaitannya dalam pemberantasan illegal
logging. Selain itu juga disampaikan bahwa Indonesia serius

dimandatkan dalam Paris Agreement, dengan menekankan pada
progres di level nasional yang telah dicapai terkait dengan peran
hutan. Pembicara dalam sesi ini dari UNDP, perwakilan high level
dari Norway, Indonesia, Brazil, DRC, UK, Jepang, perwakilan
WWF, perwakilan IP, dan perwakilan lembaga kajian internasional
(Climate Focus).

Jalannya Pertemuan/Kegiatan

Indonesia perlu meningkatkan peran
hutan dalam perubahan iklim, di
dalam mencapai global goal,
termasuk diantaranya melalui
implementasi REDD+.

Tindak Lanjut yang Diperlukan
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DAY : Energy for Cities

Side Event
(Uni Eropa) EU ENERGY

61

(Indonesia Pav) Towards
Carbon Neutral Growth
in Aviation Sector

Side Event

Agenda Kegiatan
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No

Pada side event ini disebutkan bahwa kota merupakan
penggerak pertumbuhan. Kota menyediakan pelayanan
kepada pengguna energi. Transisi penggunaan energi bersih
dilakukan melalui penerapan energi efisiensi dan energi
terbarukan yang meningkat.
Di Eropa dan Afrika para walikota telah melakukan kerjasama
yang bertujuan untuk menerapkan kendaraan listrik,
meningkatkan efisiensi gedung dan mengurangi emisi yang
berasal dari produksi energi. Di Perancis saat ini energi listrik
bersumber dari PLTN, dan secara bertahap akan beralih

•

•

Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai
target Carbon Neutral Growth di tahun 2020 tersebut adalah
dengan penerapan energi terbarukan, termasuk biofuel
untuk penggantian jet-fuel. Indonesia telah membentuk
gugus tugas, yakni Aviation Biofuels and Renewable Energy
Task Force (ABRETF), yang terdiri dari 4 sub gugus tugas dan
bertugas untuk : merumuskan kebijakan, peraturan dan
peningkatan kapasitas; penelitian dan pengembangan;
pengujian dan sertifikasi; komersial, analisis resiko dan
keberlanjutan.

•

International Aviation (CORSIA).

ICAO memiliki program mitigasi perubahan iklim, yaitu
Carbon Neutral Growth pada tahun 2020, yang dapat
dicapai melalui fuel efficiency, fuel switching, penerapan
efisiensi energi dan energi. Untuk mendukung upaya-upaya
tersebut, ICAO juga akan menerapkan mekanisme pasar
yang disebut Carbon Offsetting and Reduction Scheme for

•

dalam kebijakan moratorium konsesi hutan alam primer, serta
menjadi pioneer dalam sertifikasi kayu legal di dunia.

Jalannya Pertemuan/Kegiatan

Pemerintah Indonesia dapat belajar
dari pemerintah Perancis dalam hal
penggunaan energi yang aman dan
ramah lingkungan, dimana Perancis
setahap-demi setahap akan
menghapuskan energi nuklir dan
beralih kepada energi terbarukan.

Aviation Biofuels and Renewable
Energy Task Force
(ABRETF)memerlukan dukungan dari
berbagai pihak, termasuk ICAO agar
pemanfaatan biofuel untuk
penerbangan di Indonesia dapat
segera dilakukan.

Tindak Lanjut yang Diperlukan
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Side Event
(GFEI) Transforming
Ambition into Local
Action: NDC
Implementation towards
sustainable, low carbon
mobility

Side Event
Global Climate Action
Agenda Transport
Showcase Event
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•

•

•

Agenda Kegiatan
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Aktivitas tansportasi merupakan aktivitas ekonomi. Sekretaris
Jenderal Forum Transportasi Internasional (ITF) menyatakan
bahwa bisnis harus beradaptasi terhadap iklim, pergeseran
tren konsumen.
Sektor transportasi tidak dapat menunggu pemerintah dalam
melakukan tindakan aksi mitigasi hingga tahun 2020.
Belanda memiliki target penggunan 1 juta kendaraan dengan
emisi nol pada tahun 2020. Selain itu menargetkan logistik
kota dengan emisi nol pada tahun tahun 2050, dan
melakukan pengadaan bis dengan emisi nol p[ada tahun
2025. Paris melakukan pengurangan 30% ruang parkir
kendaraan pribadi, selain itu memberikan insentif berupa
parkir gratis untuk mobil listrik dan rendah emisi. Beberapa
Negara di Amerika Serikat (14 negara bagian) bergabung
dalam Kendaraan dengan Emisi Nol (ZEV), memiliki target
100% ZEVs tahun 2050.

Beberapa manfaat tambahan dari penerapan fuel economy
diantaranya mencakup kualitas udara yang lebih baik,
penggunaan energi yang lebih hemat, dan ketahanan energi
yang meningkat. Saat ini GFEI (Global Fuel Economy
Initiative) sedang berfokus pada riset pemanfaatan
kendaraan listrik dan kendaraan berat.

kepada energi terbarukan.

Jalannya Pertemuan/Kegiatan

Program kendaraan emisi nol sejalan
dengan dokumen RUEN untuk
sektor transportasi, sehingga hal ini
hal ini merupakan contoh nyata yang
dapat diterapkan di Indonesia
sebagai model penggunaan
kendaraan listrik.

Indonesia dapat menerapkan fuel
economy standar untuk konservasi
energi.

Tindak Lanjut yang Diperlukan
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LAMPIRAN 8

PRESS RELEASE: KOMITMEN INDONESIA UNTUK MENURUNKAN EMISI DUNIA
DIPERTEGAS DI MARRAKECH CLIMATE CHANGE CONFERENCE
Pertemuan Negara Pihak UNFCCC yang ke-22 (COP-22) resmi dibuka hari ini, Senin, 7 November
2016 di Marrakech, Maroko. Rencananya pertemuan tersebut diselenggarakan dari tanggal 7-18
November 2016 dan berfokus kepada impelementasi Paris Agreement.
Dalam pembukaan COP-22 tersebut, Patricia Espinosa, selaku Executive Secretary UNFCCC
menekankan beberapa poin penting : (1) Pendanaan Iklim, diperlukan adanya perkiraan kebutuhan
(predictability needs) pendanaan untuk kegiatan pembangunan rendah karbon dan memperkuat
tingkat resiliensi terhadap perubahan iklim; (2) NDC, penerapannya harus terintegrasi ke dalam
pembangunan nasional di masing-masing negara; (3) Peningkatan Kapasitas, diharapkan
negara-negara berkembang secara progresif untuk meningkatkan kapasitasnya dalam isu-isu
perubahan iklim; (4) Transfer Teknologi, negara-negara maju ditekankan melakukan berbagi
teknologi dan inovasi untuk optimalisasi capaian perubahan iklim, (5) Perkembangan isu terkait
loss and damage; (6) Keterlibatan Non Party Actors, partisipasi dan keberpihakan semua pihak
dalam pengendalian perubahan iklim di masing-masing negara.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam berbagai kesempatan
mengingatkan, pentingnya kerjasama antara negara untuk merealisasikan Persetujuan Paris
(Paris Agreement). “Persetujuan Paris mengamanatkan peningkatan kerja sama bilateral dan
multilateral yang lebih efektif dan efisien untuk melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim dengan dukungan pendanaan, alih teknologi, peningkatan kapasitas yang
didukung dengan mekanime transparansi serta tata kelola yang berkelanjutan.”
Untuk mencapai target dari Persetujuan Paris tersebut, setiap negara harus berkontribusi dalam
penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dituangkan dalam dokumen Kontribusi Secara
Nasional (NDC). Selain itu juga, Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris melalui UndangUndang No. 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 Mengenai Perubahan Iklim).
Menteri Siti menyatakan bahwa Ratifikasi dan NDC ini merupakan kerjasama yang baik antara
lembaga terkait di nasional termasuk DPR dan Kementerian dan Lembaga serta berbagai pihak.
Ini merupakan langkah awal dalam upaya bersama dan gerakan nasional dalam pengendalian
perubahan iklim di Indonesia.
Lebih lanjut, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LHK, Nur Masripatin
menjelaskan bahwa dalam NDC tersebut, masyarakat, baik masyarakat Indonesia maupun
Internasional dapat memperoleh gambaran tentang upaya penurunan emisi per-sektor dan
bagaimana Indonesia menjalankan program adaptasi dalam konteks pembangunan rendah
emisi dan berketangguhan iklim.

Laporan Delegasi Republik Indonesia COP-22 Marrakech 2016
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LAMPIRAN 9

PRESS RELEASE: INDONESIA SEJALAN DENGAN NEGARA G77 DAN CHINA UNTUK
BEBERAPA ISU PADA PERTEMUAN PERSIAPAN COP-22
Seperti biasanya, negara berkembang yang tergabung ke dalam G77 dan China berkumpul
mempersiapkan persidangan COP. Pertemuan ini berlangsung selama dua hari, 5 - 6 November
2016 di tempat pelaksanaan COP-22, Bab Ighli, Maroko.Yang menarik pada pertemuan persiapan
tersebut adalah adanya kemiripan perhatian negara berkembang dengan hasil Pre COP yang
dilaksanakan pada 18-19 Oktober 2016.
Pada dasarnya G77 dan China menekankan beberapa area yang harus diselesaikan dalam COP22, yaitu persiapan CMA1 yang harus inklusif dan penyelesaian dari mandat Paris Agreement
melalui APA, SBSTA dan SBI. Sedangkan capacity building dan transparency of action and
support, serta review dari the Warsawa International Mechanism for Loss and Damage juga
diangkat khusus pada saat bertemu dengan Chair SBI. Grup juga membahas mengenai the
Paris Rule Book, akselerasi aksi pre-2020 serta persiapan untuk Facilitative Dialog 2018 dan
Global Stocktake di tahun 2023. Anggota G77 dan China juga membahas akselerasi pre 2020
dan The Global Action Agenda, serta perkembangan Road Map dari USD 100 Billion.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Dr. Siti Nurbaya pada berbagai kesempatan
menekankan pentingnya kerjasama antara negara untuk merealisasikan Persetujuan Paris.
“Persetujuan Paris mengamanatkan peningkatan kerja sama bilateral dan multilateral yang
lebih efektif dan efisien untuk melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan
dukungan pendanaan, alih teknologi, peningkatan kapasitas yang didukung dengan mekanime
transparansi serta tata kelola yang berkelanjutan.”
Lebih lanjut Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LHK, Nur Masripatin,
selaku National Focal Point untuk UNFCCC, pada berbagai pertemuan dibawah UNFCCC
menyampaikan pentingnya mengapa momentum dan semanagat Paris tentang “inclusiveness,
transparency, dan no one left behind” dalam penyiapan modalitas, prosedur dan “guidance”
untuk implementasi Perjanjian Paris. Untuk itu maka persidangan CMA1 setelah dibuka perlu
disuspend sampai batas waktu tertentu (Misalnya 2018) untuk memungkinkan 197 negara
yang meratifikasi Perjanjian Paris dapat berperan aktif dalam proses penyiapan aturan main
implementasi Perjanjian Paris. Sedangkan terkait dengan pendanaan iklim, Nur menyatakan
bahwa di COP-22 ini perlu membahas roadmap mobilisasi USD 100 Billion pertahun yang
dijanjikan negara maju.
Posisi Indonesia mengenai beberapa hal tersebut juga disampaikan sebelumnya di pertemuan
Pre COP di Maroko. Bagi Indonesia, pertemuan persiapan G77 dan China ini sangat penting
mengingat group ini memiliki kekuatan besar dalam mempertahankan posisi yang menjadi
kepentingan bersama.
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LAMPIRAN 10

PRESS RELEASE: Dari Persiapan Koordinasi Nasional ke Strategi Meja Perundingan
COP-22. Marrakech, 6 November 2016.
Tim negosiator Delegasi Indonesia yang terdiri dari berbagai kementerian telah melakukan
persiapan di Jakarta. Serangkaian pertemuan koordinasi para negosiator telah menghasilkan
empat dokumen utama sebagai pegangan bagi negosiator selama pertemuan COP-22 di
Marrakech. Empat dokumen tersebut terdiri dari Pedoman umum DELRI, buku satu berisi
mengenai posisi Indonesia, Buku dua berisi tentang annotation yang menjelaskan apa mandate
yang harus dinegosiasikan setiap isu dan Buku tiga tentang semua decision COP di masing2
isu yang menjadi perhatian utama DELRI. Para negosiator Indonesia mulai berdatangan untuk
mengikuti pertemuan koordinasi G77 dan China pada Tanggal 4 dan 5 November.
Delegasi Indonesia kemudian mengadakan rapat koordinasi pertama yang dipimpin oleh Nur
Masripatin, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim selakuNational Focal Pointuntuk UNFCCC.
Dalam rapat DELRI, NFP menyampaikan bahwa selama persidangan di COP-22 ini, negosiasi
akan dimulai dari level teknis. Untuk Persidangan Ad Hoc Working Group for Paris Agreement, co
chair telah menyampaikan scenario note yang menggambarkan proses yang akan berlangsung
dalam pembahasan Paris Agrement. Lebih lanjut Nur meminta kepada semua negosiator untuk
memahami isi submisi dari semua negara. Dalam proses persidangan, negosiator diminta untuk
focus terhadap posisi negara lain dimana saja yang common dan yang berbeda dengan posisi
Indonesia, letak perbedaaannya dimana.Indonesia sendiri telah menyampaikan semua submisi
yang diminta termasuk tiga submisi dari global stocktake yang akan dilaksnakan pada tahun
2023 dan IPCC. Para negosiator juga diminta agar memperhatikan keterkaitan transparency
framework dan global stocktake serta isu lainnya.
Nur Masripatin juga mengingatkan kepada semua negosiator bahwa kecuali article 6, isuisu lainnya tidak akan memberatkan Indonesia. Misalnya untuk NDC, elemen feature dan
informasi untuk keperluan transparency, clarity dan understanding serta accounting. Tidak ada
persoalan, kecuali accounting masih merupakan hal baru bagi negara berkembang termasuk
Indonesia. Dibandingkan dengan negara berkembang lainnya, posisi Indonesia terkait aturan
main Paris Agreement tidak terlalu berat karena keadaaan kita masih jauh lebih bagus dari
banyak negara berkembang lainnya. Namun demikian, Indonesia harus tetap sejalan dengan
semangat dalam G77 dan China dimana prinsipnya “do no harm to each other.” Kita harus
jelas tetapi tetap berhati-hati menyampaikan posisi mempertimbangkan least development
countries. Terutama isu terkait Adaptation framework, NDC dan transparency framework,
Indonesia akan mengusulkan sebaiknya Modalitas, prosedur dan guidance untuk implementasi
PA memungkinkan semua negara dengan kondisi, kapasitas dan kapabilitas masing-masing
dapat mengimplementasikannya dari level yang berbeda-beda.
Di dalam rakor tersebut, kembali Ibu Nur megingatkan kepada para negosiator terutama yang
sudah bertahun-tahun mengikuti COP pasti tahu bahwa semakin banyak posisi disuarakan
akan semakin cepat diperhatikan. Diantara para negosiator ada yang mashafnya kalau sudah
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diucapkan oleh negara lain, tidak usah lagi kita mengutarakannya. Sebaiknya jangan demikian
karena semakin banyak yang menyuarakan maka akan menjadi perhatian.
Di akhir Rakor, Ibu Nur menekankan kepada semua negosiator agar selain mengikuti isu-isu yang
sudah ditugaskan juga perlu memperhatikan kegiatan global climate action yang merupakan
kegiatan dari COP presidency dan high-level champions. Kegiatan-kegiatan tersebut akan
dimulai tanggal 8 sampai 16 November. Misalnya saja pada tanggal 8 November akan ada
kegiatan forestry, pada tanggal 9 November tentang water, dan pada Tanggal 16 November
agriculture dan food security. Puncak acara global action ini adalah pertemuan ministerial level
yang termasuk membahas mengenai Climate Financing. Diharapkan kepada semua teman-teman
dari kementerian agar menginformasikan kepada para eselon satu untuk menghadiri acaraacara terkait dengan tupoksi masing-masing. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan
dan kemampuan untuk tugas negara ini, kata Ibu Nur sambil menutup rapat koordinasi yang
pertama.

LAMPIRAN 11

PRESS RELEASE: Di COP-22 Indonesia Termasuk 103 Negara Peratifikasi Perjanjian
Paris. Maroko, 9 November 2016
Jelang Pertemuan Tingkat Tinggi PBB tentang pengendalian perubahan iklim dunia atau
Conference of Party (COP) ke 22 di Marrakech, Maroko para peserta mengamati dan
memperbincangkan mengenai jumlah negara yang sudah meratifikasi Perjanjian Paris dan jumlah
negara yang telah menyerahkan Nationally Determined Contribution(NDC). Jumlah tersebut
sangat berpengaruh dalam penetapan entry into force pelaksanaan Paris Agreement dan
penentuan bentuk dan proses jalannya persidangan pertama CMA. Pada 4 November kemarin,
Sekjen PBB, Ban Ki Moon merayakan hari bersejarah dimana Perjanjian paris secara resmi mulai
dijalankan. Ban Ki Moon berterima kasaih kepada para negara yang sudah meratifikasi Perjanjian
Paris. Sedangkan NDC merupakan dokumen setiap negara yang menjelasakan bagaimana
besaran jumlah penurunan emisi sampai tahun 2030 dan program adaptasi serta roadmap
strategy yang akan dijalankannya.
Menurut Nur Masripatin, National Focal Point Indonesia untuk UNFCCC, sampai COP-22 dibuka
pada 7 November 2016, telah ada 100 negara (sekarang 103) dari 197 yang sudah meratifikasi
Perjanjian Paris termasuk Indonesia. Setelah proses pembahasan di DPR, Ratifikasi Perjanjian
Paris telah di undang-undangkan No. 16 tahun 2016. Indonesia sendiri telah tercatat pada
31 Oktober 2016 sebagai negara yang ke 89 meratifikasi Perjanjian Paris. Ia juga menyatakan
Indonesia termasuk satu dari 95 negara yang telah menyampaikan “First Nationally Determined
Contribution (NDC).” Di dalam NDC, masyarakat Indonesia dapat mengetahui bagaimana
strategi menurunkan emisi persektor dan bagaimana Indonesia menjalankan program Adaptasi.
Ibu Nur menyatakan NDC sebagai program yang disepakati didalam Perjanjian Paris (pasal 4)

64

Laporan Delegasi Republik Indonesia COP-22 Marrakech 2016

secara global sangat penting sebagai basis untuk memonitor upaya penurunan emisi global,
itulah sebabnya di dalam Perjanjian Paris menyediakan sarana di tahun 2018 untuk melakukan
dialoq kemajuan persiapan pelaksanaan NDC di setiap negara dalam forum “facilitative
dialogue” sesuai pasal 20 Perjanjian Paris. Pada tahun 2023, akan dilaksanakan untuk pertama
kalinya global stocktake (Pasal 14 Perjanjian Paris) yang berisi tentang hasil penilaian capaian
penurunan emisi global dan aksi-aksi mitigasi dan adaptasi yang dilakukan sampai tahun 2022.
Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup menegaskan kembali bahwa ratifikasi dan NDC
Indonesia merupakan kerjasama nasional antara lembaga terkait termasuk DPR dan kementerian
dan lembaga. Ini merupakan langkah awal dalam upaya bersama dan gerakan nasional dalam
mengendalikan perubahan iklim di Indonesia. Perlu disadari bersama negara kita sangat rentan
terhadap perubahan iklim karena kita memiliki penduduk yang besar, ekosistem darat dan
laut yang lengkap serta keanekaragaman yang sangat tinggi di dunia. Kesemuanya terpapar
terhadap dampak perubahan iklim yang sudah nyata termasuk di negara kita. Oleh karena itu
Delegasi Indonesia di COP-22 ini yang dikenal sebagai COP implementasi akan menfokuskan
pada keputusan-keputusan terkait modalitas, prosedur dan guideline dalam pelaksanaan
Perjanjian Paris. Saya berharap Delegasi Indonesia fokus terhadap tugas negara ini dan solid
dalam berkoordinasi mengangkat praktek-praktek terbaik di meja perundingan.

LAMPIRAN 12

PRESS RELEASE: Indonesia Mendorong Kemajuan Persidangan Implementasi
Perjanjian Paris
Para pemimpin dunia menyepakati COP-22 membahas implementasi Perjanjian Paris dan
peningkatan kapasitas pelaksanaannya. Pembahasan tersebut terutama digarap dalam
persidangan Ad hoc working group on the Paris Agreement (APA) dengan enam agenda utama
yaitu guideline pelaksanaan mitigasi, guidance pelaporan adaptasi (adaptation communication),
modalitas, procedure dan guideline transparency framework, pelaksanaan global stocktake,
modalitas dan prosedur bagi komite compliance dan hal-hal lain berkiatan implementasi dari
Perjanjian Paris. Memasuki hari terakhir persidangan APA yang membahas enam agenda belum
dapat menarik kesimpulan atau teks.
COP melahirkan persidangan APA pada pelaksanaan COP ke 21. Setelah melihat tidak
produktifnya pelaksanaan Kyoto Protokol, para party menilai agar kewajiban semua negara
harus seimbang antara negara maju dan negara berkembang dengan tetap menganut prinsip
Common but diffrerentiated responsibility and respective capabilities (CBDR-RC) maka lahirlah
Perjanjian Paris dimana pelaksanaannya terutama modalitas, prosedure dan guideline dibahas
melalui APA. Indonesia telah menyampaikan pandangan terhadap agenda-agenda di APA ini
melalui submisi-submisi termasuk pandangan Indonesia mengenai elemen yang diperhatikan
dalam persidangan APA.
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Indonesia meminta agar party mematuhi dengan komitmen pre 2020, meminta agar
mempersiapkan roadmap program 2017-2018 dan juga meminta agar pedoman pertanyaan
yang akan di bahas di COP-22 serta meminta agar diadakan technical workshop terkait mitigasi,
adaptasi, transparansi, global stocktake dan finance.
Nur Masripatin, selaku ketua tim negosiator Delegasi Indonesia menyampaikan bahwa
persidangan APA progressnya menjadi lebih lambat karena di dalamnya ada isu diferensiasi
yang menyarankan pada renegoisasi Perjanjian Paris. Diferensiasi merupakan gambaran dari
kewajiban yang berbeda antara negara maju dengan negara berkembang, namun interpretasi
dari negara pihak (parties) cukup beragam, lanjut Nur. Indonesia dalam semua agenda item
memberikan kontribusii sesuai dengan kepentingan nasional, seperti telah diundangkannya
ratifikasi Perjanjian Paris, telah disubmit NDC dan telah dibangun Sistem Registrasi Nasional,
serta dibangunnya program Kampung Iklim. Hal-hal tersebut memberikan Indikasi kesiapan
dalam mengimplementasikan Perjanjian Paris. Namun demikian keberadaan Delegasi Indonesia
di COP-22 untuk memastikan modalitas, procedure dan guideline pelaksanaan Perjanjian Paris
tidak memberatkan Indonesia serta negara berkembang lainnya.

LAMPIRAN 13

PRESS RELEASE: Indonesia tetap punya hak suara dalam Pembahasan Persidangan
Perjanjian Paris
Seperti yang ditekankan oleh COP Presidency dalam berbagai kesempatan, COP-22 merupakan
COP implementasi. Implementasi dari convention yang dalam hal ini pelaksanaan dari Perjanjian
Paris. Selama dua minggu negosiasi akan menekankan pada pembicaraan modalitas, prosedur
dan guidance. Untuk mencapai tujuan tersebut, parties membahas procedural aspek dalam
persidangan Ad hoc Working Group on The Paris Agreement (APA) yang sudah tergambar
dalam scenario note dan annotation (uraian mandat persidangan). Namun demikian dalam
lima hari diskusi, semua masih menyoroti bagaimana proses di Marrakech karena belum semua
meratifikasi Perjanjian Paris.
Menyadari kekhawatiran tersebut, Group G77 dan China termasuk Indonesia membahas
tentang peranan APA terkait dengan the First Conference of the Parties Serving as the Meeting
of the Parties to the Paris Agreement (CMA1). Umumnya anggota group menyampaikan
bahwa CMA1 tetap dibuka kemudian ditangguhkan satu atau dua tahun untuk memberikan
kesempatan kepada Party menyelesaikan mandate Paris ke persidangan Ad hoc working group
on Paris Agreement (APA). Sejalan dengan Indonesia, alasan Group 77 dan China agar proses
pembahasan Paris Agreement tersebut bersifat inklusif, transparan dan no one left behind.
Untuk memperoleh masukan langsung, COP presidency mengadakan serangkaian informal
consultation.
Pada Pertemuan informal consultation dengan COP Presidency pada tanggal 10 November
2016Indonesia National Focal Point, Dr. Nur Masripatin dan perwakilan Kementerian Luar Negeri
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menghadiri acara tersebut. Dalam intervensinya, Indonesia menyatakan proposal yang diajukan
oleh COP Presidency terkait entry into force dan penandatanganan Perjanjian Paris, penyelesaian
workprogram Perjanjian Paris, rekomendasi COP ke CMA1 dan elemen lainnya merupakan basis
yang baik untuk diskusi pada pertemuan tersebut. Indonesia menekankan bahwa dalam seluruh
proses penyelesaian mandate pembahasan Perjanjian Paris agar menganut prinsip inclusiveness,
ambition dan transparan. Atas dasar hal tersebut karena masih banyak negara yang belum
meratifikasi maka Indonesaia dan sejumlah negara juga menekankan agar “Resumed Session
CMA1” untuk mengadopsi keseluruhan paket aturan Perjanjian Paris dilakukan pada COP24
(2018) dan “Resumed Session COP 23 (2017) untuk stocktaking/mengetahui progress.
Dengan memperhatikan perkembangan hasil informal consultation dengan COP presidency,
Indonesia serta negara lain yang telah meratifikasi dan yang belum meratifikasi Perjanjian
Paris akan tetap memiliki hak yang sama terkait dalam pembahasan Perjanjian Paris. Dengan
demikian Delegasi Indonesia memiliki kesempatan untuk menyuarakan posisi Indonesia dalam
persidangan lanjutan yang membahas implementasi Perjanjian Paris, kata Ibu Nur. Lebih lanjut
dalam Rapat Koordinasi Deri yang dihadiri oleh 47 delegasi termasuk Dubes dan Senior advisor
Menteri, Nur Masripatin mengingatkan bahwa persidangan APA sangat penting, sehingga
harus selalu diikuti. COP-22 difokuskan pada pembahasan implementasi Perjanjian Paris yang
akan sangat terkait dengan kegiatan pengendalian perubahan iklim di Indonesia baik kegiatan
mitigasi maupun adaptasi serta dukungan pendanaan, peningkatan kapasitas dan alih teknologi.

LAMPIRAN 14

PRESS RELEASE: Indonesia Menegaskan Tentang Elemen Penting dalam Pelaporan
NDCs
Laporan IPCC ke lima mengindikasikan pertambahan volume Gas Rumah Kaca telah mencapai
400 ppm. Apabila telah mencapai 450 ppm maka suhu bumi akan bertambah menjadi 2oCelcius
dan berdampak buruk terhadap ekonomi, ekologi dan sosial di seluruh dunia termasuk di
Indonesia. Kenaikan tersebut telah terasa ke Indonesia dengan banyaknya kejadian cuaca
ekstrim dengan banjir dan kekeringan di berbagai tempat. Untuk ikut serta dalam upaya dunia,
Indonesia telah mengajukan First Nationally Determined Contribution (NDC) kepada Sekretariat
UNFCCC pada 6 November 2016.
Pada saat NDC pertama telah dikomunikasikan, terdapat harapan besar agar semua negara
menjamin pelaksanaan dan persiapan siklus komunikasi selanjutnya dari NDC yang akan datang.
Implementasi dari NDC dan strategi dari pengembangan emisi rendah karbon dan ketahanan
terhadap perubahan iklim membutuhkan komitmen semua pihak dan kerjasama internasional.
Untuk mengimplementasikan hal tersebut dibutuhkan penerjemahan NDC kepada kebijakan,
strategi, program, proyek, tindakan, dan inisiatif yang dapat berkontribusi kepada tujuan-tujuan
NDC. Perjanjian Paris menyediakan evaluasi kemajuan kolektif yang dicapai dalam realisasi tujuan
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dari Perjanjian tersebut melalui penilaian periodik dunia. Penilaian dunia pertama direncanakan
pada 2023 dalam bentuk global stocktake dan akan diulangi setiap 5 tahun sekali kecuali jika
COP memutuskan lain.
Memasuki hari kelima negosiasi, Emma Rachmawaty, Lead Negotiator untuk Mitigasi
Indonesia menyampaikan posisi Indonesia terkait dengan elemen NDC serta informasi yang
akan dilaporkan di dalam NDC secara jelas-transparan dan dapat dimengerti (CTU, ClarityTransparent-Understanding). Bagi Indonesia, elemen NDC mencakup kondisi nasional, mitigasi,
adaptasi, strategi, proses perencanaan, informasi yang mendukung CTU, kerjasama internasional
dan review serta pemutakhirannya sesuai kebutuhan.
Mengenai pelaporan, Indonesia mendukung adanya format NDC yang sama dan kuantitatif,
sehingga dapat dibandingkan dan digabungkan secara global, dengan tetap memperhatikan
kondisi masing-masing Negara. Hal ini dapat dikembangkan dari pengalaman pelaksanaan
Protokol Kyoto, penyusunan laporan “National Communication” kepada UNFCCC termasuk
“First Biennial Update Report,” laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca serta penyusunan Forest
Reference Emission Level (FREL) untuk REDD+, dengan menggunakan pedoman IPCC yang
disepakati.
Mengenai Registri dari NDC (Public Registry of NDC), Indonesia mendukung adanya pembahasan
untuk mengembangkan sistem yang telah dibangun di Sekretariat UNFCCC. Hal ini sejalan
dengan Sistem Registri Nasional (SRN) yang telah diluncurkan oleh Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan pada tanggal 01 November 2016.
Dr. Nur Masripatin, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim menyampaikan masukan Indonesia
tersebut sangat penting agar NDC transparan dan mudah dipahami. Transformasi dari
INDC ke NDC dilakukan, disamping kepentingan sendiri juga untuk memperjelas kepada
semua stakeholder yang mempeajari NDC Indonesia. Namun demikian, dengan disubmitnya
NDC tersebut, pekerjaan rumah dalam negeri berupa koordinasi dan koherensi program
implementasinya menjadi tantangan bersama baik pemerintah maupun non state actor.

LAMPIRAN 15

PRESS RELEASE: Kontribusi Indonesia bagi Dunia dalam Perjuangan Peningkatan
Kapasitas Negara Berkembang
Memasuki hari keempat COP-22 perubahan iklim di Marrakech, kepentingan Indonesia dalam
kaitannya dengan negosiasi peningkatan kapasitas negara-negara berkembang tersalurkan.
Indonesia secara aklamasi telah ditunjuk oleh kelompok negara-negara Asia Pasifik yang
terdiri dari 55 negara untuk menjadi salah satu dari 2 wakil Asia Pasifik, bersama China, pada
keanggotaan Paris Committee on Capacity Building (PCCB).
Keanggotaan PCCB berjumlah 12 orang yang terdiri atas perwakilan lima regional group(Asia
Pasifik, Afrika, Eropa Timur, Amerika Latin dan Karibia, serta Eropa Barat dan negara lainnya,
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di mana-masing masing-masing regional group memperoleh 2 kursi), ditambah 1 kursi untuk
perwakilan negara-negara dengan taraf pembangunan yang paling terbelakang (Least
Developed Countries) dan 1 kursi untuk negara-negara berkembang yang merupakan pulau
kecil (Small Islands Developing States). Menurut Hari Prabowo, tim perunding dari Kementerian
Luar Negeri, dengan diperolehnya dukungan penuh dari kelompok negara Asia Pasifik ini,
proses berikutnya adalah pengesahan secara resmi 12 anggota PCCB tersebut (“ketok palu”)
oleh sidang pleno COP-22 minggu depan. Setelah pengesahan itu tercapai, secara legal dan
efektif Indonesia akan memulai masa tugasnya di PCCB.
PCCB merupakan mandate adopsi dari Perjanjian Paris pada Paragrap 71-83 yang kemudian di
bahas di COP-22 melalui persidangan Subsidiary Body for Implementation (SBI) agenda 12.c.
Tujuan utama dari PCCB yang akan bekerja dari tahun 2016 - 2020 adalah mengidentifikasi
kesenjangan dan kebutuhan peningkatan kapasitas agar program lebih terkoordinasi dan
koheren.
Sebelum berangkat ke COP-22, Indonesia telah memberikan masukan kepada COP agar
pengaturan dari PPCB dapat optimal dalam mencapai tujuan pembentukannya. Menurut
Achmad Gunawan selaku lead negosiator Delegasi RI, Indonesia meminta agar pertemuan
pertama PCCB di Bonn tahun 2017 dapat memusatkan perhatian pada perumusan Annual
Workplan sampai tahun 2020. Pada tahun ke-dua, Indonesia menyarankan fokus pada aspek
“vulnerability” dan menekankan pentingnya ada kerjasama antara PCCB dengan Committee
of Loss and Damage. Lebih lanjut Gunawan menyatakan bahwa organisasi Global Climate
FunddanGlobal Environment Fund sebagai observer harus dihadirkan pada pertemuan pertama
PCCB untuk mengetahui dukungan pendanaan terhadap program prioritas.
Nur Masripatin, selaku National Focal Point Indonesia bagi penanganan perubahan iklim
menyatakan bahwa keanggotaan Indonesia dalam PCCB memberi peluang untuk menyuarakan
kepentingan negara-negara berkembang dan khususnya Indonesia dalam hal kebutuhan
dan kesenjangan program peningkatan kapasitas pengendalian perubahan iklim di negara
berkembang dan juga terutama di Indonesia. Kebutuhan atas peningkatan kapasitas dan
dukungan pendanaannya menjadi perhatian negara berkembang dari waktu ke waktu. Perjanjian
Paris telah menetapkan PCCB dan di COP-22 ini memperjelas bagaimana menjalankannya, lanjut
Nur. Bersyukur kita memperoleh kepercayaan dari Kawasan Asia Pacific mewakili keanggotaan
dalam PCCB bersama negara China setelah melalui proses negosiasi yang panjang.

LAMPIRAN 16

PRESS RELEASE: Indonesia Mendapat Perhatian dalam Pembahasan “Facilitative
Dialoque to Enhance Ambition and Effort”
Di tengah-tengah kesibukan negosiasi, Indonesia mendapat undangan untuk berbicara dalam
salah satu “mandated event” UNFCCC tentang “Facilitative Dilaogue to Enhance Ambition and
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Support.” Di bagian I (level chief negosiator), Indonesia diwakili oleh Dirjen PPI Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sekaligus sebagai National Focal Point-UNFCCC. Bagian
kedua (tingkat menteri), Indonesia diwakili oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Facilitative dialogue bagian I diselenggarakan tanggal 11 November 2016. Pada bagian ini
pembahasan difokuskan pada progress dan aksi mitigasi pre 2020 sesuai dengan Decision 1/
CP.19, bahwa negara berkembang telah mengkomunikasikan aksi implementasi Nationally
Appropriate MitigationAction (NAMA) yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan
yang didukung oleh teknologi, keuangan dan peningkatan kapasitas, perlu mengkomunikasikan
progressnya. Isi dari facilitative dialogue yang pertama ini termasuk mengidentifikasi peluangpeluang yang relevan untuk meningkatan penyediaan dukungan tersebut.
Dalam paparannya di dialoq pertama di Maroko, Nur Masripatin, national focal point Indonesia
untuk UNFCC menjelaskan pokok-pokok paparannya. Ia menyampaikan komitmen Indonesia
untuk mengalokasi pendanaan pemerintah bagi penanganan perubahan iklim. Lebih lanjut
Nur menyampaikan bahwa berdasarkan data Bappenas, Indonesia telah mengeluarkan dana
sebesar 17 Miliar USD pada periode 2007 - 2014 untuk program adaptasi dan mitigasi dan
pendukungnya. Selain itu Ibu Nur juga menyampaikan beberapa inisiatif NAMA seperti:
sustainable urban transport, smart city, NAMA in cement industries, namun belum memperoleh
dukungan pendanaan dari NAMA Facility.
Sebagai negara “Tropical Forest,” secara khusus Nur Masripatin menyampaikan peran penting
dan persiapan implementasi REDD+ yang sudah dilaksanakan termasuk pengembangan
Strategy Nasional, Forest Reference Emission Level, National Forest Monitoring System dan
Measuring, Reporting and Verification, System Information on Safeguard dan instrument
pendanaan. Selain itu reformasi kebijakan, peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan,
menngatasi penyebab deforestasi dan kerusakan hutan, pelaksanaan demonstration activities
dan persiapan resut based payment. Sebanyak 1,2 Milliar USD komitmen untuk mendukung masa
persiapan dan transisi ke result based payment untuk Indonesia melalui berbagai channel dan
untuk berbagai penggunaannya. Saat ini Indonesia menfinasilisasi instrument pendanaan untuk
REDD+ sebagai bagian dari regulasi pemerintah terkait dengan “Pendanaan Lingkungan.” Ibu
Nur menyampaikan melalui program REDD+, Indonesia berpotensi menurunkan emisi sampai
0,8 Giga Ton per tahun sampai tahun 2020.
Inisitif-inisiatif terkait pengendalian perubahan iklim dan kebijakan yang menyokongnya di
dalam negeri perlu ditingkatkan dokumentasinya. Nur Masripatin menyampaikan pekerjaan
rumah bagi negosiator adalah mensosialisasikan hasil COP-22 ke masing-masing kementerian
dan lembaga agar hasil pembahasan terkait modalitas, prosedur dan guidance pelaksanaan
Perjanjian paris terutama terkait dengan inisiatif-inisitaif tersebut dalam dilaksanakan secara
optimal. Selain memudahkan kita dalam sharing lesson learned juga sangat membantu dalam
menyusun laporan-laporan pelaksanaan Perjanjian Paris dan konvensi PBB tentang Perubahan
Iklim seperti national communication, biennial update report, adaptation communication, lanjut
Nur.
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LAMPIRAN 17

PRESS RELEASE: Indonesia MenyampaikanKeseriusan dalam Menurunkan Emisi Gas
Rumah Kaca pada COP-22.
Dalam facilitative dialogue tentang “ambition” dalam upaya enurunkan emisi bagian II (tingkat
menteri), Indonesia kembali diundang untuk berbicara tentang beberapa hal terkait progress di
dalam negeri, potensi kerjasama global dan ekspektasi ke masyarakat global. Indonesia diwakili
oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada pertemuan ministerial policy level tentang
peningkatan upaya penurunan emisi (dalam Bahasa negosiasi level of ambition) pada COP-22,
Siti Nurbaya Menteri Lingkungan Hidup sebagai head of delegation menyampaikan pandangan
Indonesia. Sebagai salah satu panelis bersama Dirjen European Union, Joint Secretary on
Climate Change India dan Chief Negotiator Canada, ia menyampaikan bahwa negara-negara
yang meratifikasi Kyoto Protocol dan Doha amendment harus terdepan memberi contoh
penurunan emisi domestiknya, sedangkan negara maju dan berkembang lainnya menjalankan
mandate dari Bali Action Plan. Siti menjelaskan sebagai negara berkembang Indonesia telah
melakukan upaya sukarela dengan intervensi kebijakan nasional seperti Rencana Aksi Nasional
GRK dengan target penurunan emisi 2020 sebesar 26% untuk seluruh sector termasuk Program
REDD+ di sector kehutanan. Sedangkan untuk tahun 2020-2030 Indonesia akan menurunkan
emisi sebesar 29% sampai 41% dari busines as usual dengan baseline 2,87 Gton CO2e untuk
semua sektor. Target tersebut telah disampaikan di dalam NDC yang mana juga menggabungkan
antara upaya mitigasi dan adaptasi.
Siti lebih jauh menjelaskan mengenai dua sector utama yang berkontribusi besar dalam uaya
penurunan emisi yaitu sector energy dan lahan. Untuk energy, Indonesia akan menggunakan
energy terbaharukan sebesar 23% di tahun 2025 dan setidaknya 31% di tahun 2050 dan pada
waktu yang sama penggunaan batubara diminimalisasi sampai 30% di 2025 dan setidaknya
25% di 2050 dengan menggunakan technology bersih. Sedangkan pada sector lahan melalui
program REDD+ diproyeksikan potensi menurunkan emisi sebesar 0,8 Gton CO2e per tahun,
lanjut Siti. Siti juga menjelaskan tentang dana domestik dalam mitigasi dari periode 20072014 sebesar 17,48 Miliar USD untuk kegiatan adaptasi dan mitigasi dan pendukungnya, telah
merencanakan pendanaan iklim untuk periode 2015-2019 sebagai bagian dari pendanaan
pembangunan nasional sebanyak 55,01 miliar USD. Sedangkan pendaaan untuk REDD+ sedang
dalam tahap finalisasi intrumen pendanaannya, lanjut Siti.
Kegiatan panel minitrial level ini merupakan bagian dari program facilitative dialogue bagian II.
Kegiatan facilitative dialogue ini merupakan mandate dari Paris yang pada dasarnya di desain
untuk melihat perkembangan persiapan pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi yang telah
disebutkan di dalam Nationally Determined Contribution masing-masing negara. Pada COP-22
ini, diadakan dua sesi, sedangkan COP 24 tahun 2018 mendatang kembali akan digelar dengan
dua sesi yang lain. Pada kesempatan pertama yang dilaksanakan pada minggu pertama COP22, Nur Masripatin mengkomunikasikan inisiatif national RAN/RAD GRK, NAMA serta progress
REDD+.
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LAMPIRAN 18

PRESS RELEASE: Indonesia Memperoleh Pujian pada Peluncuran SRN di COP-22.
Hal ini disampaikan oleh perwakilan tiga negara pembahas dari tiga benua yaitu Afrika selatan
dari benua Afrika, Peru dari benua Amerika dan European Union pada acara peluncuran Sistem
Registrasi Nasional (SRN) di Paviliun Indonesia. Ketiga perwakilan menyampaikan bahwa
Indonesia menjadi negara berkembang yang terdepan dalam penyusunan (SRN). Registrasi
nasional ini mendukung mandate Paris berupa transparansi terhadap aksi dan dukungan
peleksanaan pengendalian perubahan iklim. Penyusunan SRN ini merupakan wujud pelaksanaan
transparency framework di masing-masing negara berupa informasi tentang aksi-aksi mitigasi
dan adaptasi serta dukungan pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas yang telah
diterima.
Belinda Arunawarti mewakili tim penyusun SRN dari Ditjen Pengendalian perubahan Iklim
KemenLHK menyampaikan konsep serta operasionalisasinya pada skala nasional. SRN
Pengendalian Perubahan Iklim (selanjutnya disebut SRN-Pengendalian Perubahan Iklim)
merupakan rumah pengelolaan data dan informasi terkait kegiatan maupun sumber daya
yang mendukung pelaksanaan dan keberlangsungan upaya pengendalian perubahan iklim di
Indonesia. Tujuan dari SRN ini adalah mendata aksi dan sumber daya Adaptasi dan Mitigasi
perubahan iklim di Indonesia; pengakuan pemerintah atas kontribusi berbagai pihak terhadap
upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia; penyediaan data dan informasi kepada
publik tentang aksi dan sumber daya Adaptasi dan Mitigasi serta capaiannya, serta menghindari
penghitungan ganda (double counting) terhadap aksi dan sumber daya Adaptasi dan Mitigasi
sebagai bagian pelaksanaan prinsip clarity, transparency dan understanding (CTU).
Untuk kemajuan dari SRN ini, beberapa tantangan dan masukan kepada tim SRN. Salah satu
masukan yang sangat penting terkait merigistrasi dukungan pendanaan. Salah satu peserta
menyebutkan hasil studinya tentang pendanaan iklim di Indoensia dengan tiga sumber degan
perbedaan masing-masing data yang sangat beragam. Para penanggap terutama dari Afrika
Selatan juga mengingatkan bahwa setiap negara akan memiliki pendekatan dan metodologi
yang berbeda-beda dalam mengumpulkan data-data.
Dalam pernyataan peluncuran, Dr Nur Masripantin menyampaikan bahwa pembangunan SRN
di Indonesia adalah bagian dari “self determination” dan “differentiation” yang diterjemahkan
ke dalam national context dan dicerminkan dalam NDC. SRN juga bagian dari penyediaan
akses public berbasis web atas informasi terkait aksi adaptasi/mitigasi perubahan iklimserta
pendukungnya (pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas). Disamping itu juga sebagai
penguatan data based system yang telah ada sebagai pengambilan keputusan. Seperti halnya
dengan system-sistem lainnya, SRN akan terus dikembangkan dan dikomunikasikan denga
masyarakat global sebagai bagian komitmen dibawah UNFCCC dan Perjanjian Paris untuk
berbagai knowledge dan pengalaman dengan negara lain. Sebagai catatan untuk memperoleh
data dari semua aksi dan dukungan tantangan berikutnya, harus melibatkan semua kementerian
terkait dan pemangku kepentingan lainnya. Seluruh data dan informasi yang masuk melalui
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SRN selanjutnya akan menjalani proses validasi dan verifikasi data oleh Tim Sekretariat SRN
Pengendalian Perubahan Iklim - KLHK. Indonesia memiliki basis data yang dapat digunakan
untuk pelaporan nasional ke Sekretariat UNFCCC dalam bentuk Biennial Update Report (BUR)
dan National Communication.

LAMPIRAN 19

PRESS RELEASE: Blue Karbon Indonesia - Potensi Besar yang Belum Tergarap
Maroko, 18 November 2016
Para pemimpin dunia menyepakati COP-22 membahas implementasi Perjanjian Paris sebelum
dan pasca 2020. Salah satu jalur yang akan ditempuh dalam penurunan emisi dan adaptasi
terhadap dampak perubahan iklim adalah melalui pertimbangan fungsi ekosistem laut dan
mangrove. Dalam kerangka perubahan iklim ada tiga ekosistem yang mendapat perhatian yaitu
mangrove, padang lamun dan kawasan payau. Dr. Achmad Poernomo, Staf Ahli Menteri Kelautan
dan Perikanan Bidang Perubahan Iklim menyatakan Indonesia memiliki potensi mangrove seluas
3,11 juta ha dan padang lamun 3 juta ha.
Pada COP-22 ini, Blue Carbon Partnership mengadakan diskusi konstruktif untuk
mengarusutamakan peranan blue carbon kedalam upaya mitigasi dan adaptation. Pemerintah
Australia yang saat ini menjadi ketua partnership mengundang Dr. Nur Masripatin untuk
memaparkan keterkaitan blue carbon dan NDC Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Dr. Nur
menyampaikan bahwa Indonesia masuk dalam anggota partnership ini karena telah memiliki
praktek-praktek konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan pesisir dan laut di berbagai daerah.
Disamping itu sebagai negara yang memiliki pantai terpanjang kedua di dunia, maka kita perlu
melihat bahwa partnership ini memiliki nilai strategis. Peranan ekosistem pesisir dan laut dalam
First Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia telah teritegrasi dalam mitigasi dari
sector lahan, lanjut Nur. Namun memang belum dinyatakan secara kuantitatif karena masih
banyak hal teknis yang harus digarap. Ia menyebutkan bahwa setelah melalui perhitungan
kompherenship dan memperoleh angka kuantitatif akan dimasukkan secara bertahap pada
NDC mendatang.
Dr. Nur Masripatin selaku ketua tim negosiator Delegasi Indonesia menyatakan bahwa peranan
ekosistem pesisir dan laut telah diakui baik di dalam konvensi maupun Perjanjian Paris pada
tahun yang lalu. Peranan ekosistem hutan telah dibahas sejak COP 11 di Montreal tahun
2005 dan diputuskan pada COP 13 di Bali tahun 2007, sehingga dalam first NDC Indonesia
sektor lahan “membungkus” peranan ekosistem daratan termasuk ekosistem mangrove dan
pesisir pantai. Bagi Indonesia menurut Nur, blue carbon sangat berpotensi dalam mendukung
program nasional penurunan emisi, ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan, namun
kompleksitas pengelolaan dan kapasitas pelaksanaannya masih memerlukan peningkatan di
masa-masa mendatang.
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Dr. Achmad Poernomo dalam presentasinya di Paviliun Indonesia menyatakan dalam pengelolaan
berkelanjutan masih diperlukan koordinasi antar kementerian dan pemangku kepentingan
lainnya. Kita sudah memiliki roadmap penelitian ekosistem pesisir dan laut dalam kerangka
pengendalian perubahan iklim, namun belum sampai pada implementasi dari hasil-hasil
penelitian tersebut. Masih ada kesenjangan komunikasi antara orang-orang kebijakan dan para
peneliti, sehingga diperlukan komunikasi yang lebih insentif untuk bersama-sama menyusun
“roadmap blue carbon Indonesia.” Di Indonesia, sudah banyak program-program penyadaran
perubahan iklim yang dilaksanakan termasuk Desa Tangguh Iklim dan Sekolah Lapang Pesisir,
lanjut Achmad. Nur menambahkan karena kita telah memiliki NDC, maka “roadmap” tersebut
sebaiknya dalam kerangka NDC dan program penyadaran masyarakat di tingkat desa dapat
digabungkan dengan program berbasis desa lainnya.

LAMPIRAN 20

PRESS RELEASE: Tujuh pesan utama Indonesia dalam Penutupan COP-22 di
Marrakech
Maroko, 19 November 2016
Setelah bernegosiasi selama dua minggu, dini hari tanggal 19 November, sebanyak 197 negara
anggota PBB bidang Perubahan Iklim/United Nation Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC) bersama-sama menutup COP-22 di Marrakech. Setelah berhasil menyepakati
Perjanjian Paris tahun kemarin, pada tahun ini negara aggota bersepakat untuk membahas
modalitas, prosedur dan guideline pelaksanaannya di tahun-tahun mendatang sampai 2050.
Dr. Nur Masripatin, selaku ketua negosiator Delegasi Indonesia menyatakan banyak orang
belum menyadari kalau negosiasi multilateral UNFCCC ini merupakan portofolio terbesar dan
terkompleks dimana hampir seluruh negara di dunia terlibat, sehingga Indonesia sangat penting
berperan di dalamnya.
1. Pada acara puncak penutupan COP-22, Indonesia membacakan posisinya dihadap COP
president dan 1500 peserta yang mengikuti acara penutupan COP. Tepat pukul 1.40 dini
hari waktu Marrakech, Indonesia memperoleh giliran menyampaikan tujuh pesan utama
untuk menjadi perhatian COP presiden pada negosiasi mendatang yaitu:
2. Mendorong pencapaian target penurunan emisi dan agenda adaptasi sebelum tahun
2020 sebagai landasan kuat untuk pelaksanaan komitmen negara-negara pasca 2020.
Secara khusus kepada negara-negara maju yang telah meratifikasi “Doha Amendment”
untuk menuntaskan kewajiban menurunkan emissinya.
3. Perhatian yang sama terhadap program-program adaptasi, mitigasi dan dukungan
pendanaan, alih teknologi dan peningkatan kapasitas harus sama rata. Indonesia juga
mendorong agar perlakukan yang sama ini harus berlanjut pada implementasi NDC
dengan mempertimbangan kapasitas yang berbeda-beda di masing-masing negara.
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4. Mendorong pencapaian target dukungan pendanaan USD 100 miliar per tahun sampai
tahun 2020 dengan memperhatikan antara janji (pledges) dan realisasi. Indonesia juga
mendorong agar target-target yang dibicarakan bukan hanya pre 2020 tapi juga pasca
2020 termasuk pendanaan adaptasi.
5. Menfasilitasi implementasi dan pemenuhan (compliance) program mitigasi dan adaptasi
sangat penting untuk mendukung pencapaian target Indonesia dan negara berkembang
lainnya. Indonesia menekankan agar “compliance” merupakan kunci dan harus dilanjutkan
dengan prinsip facilitative, non punitive dan non adversarial.
6. Peran dari transparency framework tidak ternilai harganya. Indonesia mengajak agar
memperhatikan keseimbangan aspek substantive dan pengorganisasian pembahasannya
serta keseimbangan pada transparansi aksi dan dukungan pendanaan, alih teknologi dan
peningkatan kapasitas. Hal ini sangat penting untuk eveluasi pencapaian melalui global
stocktake di tahun 2023 mendatang.
7. Menegaskan pentingnya tondaklanjut semua mandate dari COP-22, CMP-12 dan CMA-1
termasuk submisi negara anggota dan aspek substansi lainnya, dan menyetujui penetapan
waktu kelanjutan persidangan CMA-1. Indonesia juga mendukung pelaksanaan facilitative
dialogue di tahun 2018 untuk meiliai kesiapan setiap negara dalam menjalankan NDCnya
masing-masing.
Indonesia menegaskan prinsip inklusifnes, transparan, terbuka dan leaving no one behind dalam
proses negosiasi mendatang.
Dr. Nur, sebelum menutup penyampaikan pandangan tersebut kembali mengajak seluruh
negara agar penyelesaian “rule book” Perjanjian Paris dapat dipercepat. Anggota Delegasi
Indonesia yang masih ada di Plenary Marrakech dan di Sekretariat DELRI sangat senang menjadi
saksi penyampaian rangkuman posisi Indonesia tersebut. Ini adalah hasil kerja bareng Tim
delegasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan kementerian dan lembaga lain
dari mulai persiapan di Jakarta sampai penyampaian posisi di Marrakech. Rektarini, salah satu
staf di Ditjen PPI KLHK berkaca-kaca ketika mendengar pembacaan posisi tersebut yang diawali
dengan “Mewakili Rakyat Indonesia,” seakan-akan 220 juta orang menyerukan pengendalian
perubahan iklim di pentas dunia.
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LAMPIRAN 21

PRESS RELEASE: Indonesia Menekankan Pelaporan Adaptasi Tidak Menambah
Beban Baru
Maroko, 19 November 2016
Dalam persidangan COP, negara berkembang selalu menekankan pentingnya perlakuan yang
adil (equity, balance) antara mitigasi dan adaptasi. Salah satu yang agenda yang dibahas
dibawah adaptasi adalah Adaptation Communication. Adaptation Communcation merupakan
pelaporan kegiatan adaptasi di setiap Negara. Saat ini masih dibahas hal-hal apa saja yang
akan dikomunikasikan di dalam kegiatan adaptasi. Bagi Indonesia Adaptation communication
sangat penting karena menyangkut memperoleh pengakuan (rekognisi) aksi-aksi adaptasi yang
dilakukan Indonesia sebagai kontribusi dari negara berkembang dalam global climate action
dan global goal sesuai article 7.3 Paris Agreement. Selain itua daptation communication dapat
menjadi alat untuk mengidentifikasi kontribusi adaptation action dalam rangka meningkatkan
ketahanan dan kapasitas beradaptasi terhadap perubahan iklim. Adaptation communication
termasuk mandat Paris Agrement pada pasal 7.
Dalam pelaksanaan COP-22, Adaptation Communcationdibahas pada persidangan APA
agenda item 4. Agenda tersebut membahas empat hal termasuk purpose, element, vehicle
dan interlinkage dari adaptation communication. Pembahasan purpose meliputi tujuan dan
mandat penyusunan communication, sedangkan “elemen” membahas tentang isi yang akan
dikomunikasikan di dalam pelaporan tersebut. Menurut Sri Tantri, direktur adaptasi Direktorat
Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim-KLHK selaku lead negosiator bidang adaptasi
penentuan tujuan dan elemen terkait rencana program adaptasi di setiap negara sangat
“ketat” negosiasinya karena bagi negara berkembang adaptation communication tidak saja
sebagai instrumen penyampaian rekognisi upaya-upaya adaptasi yang telah dilaksanakan oleh
negara berkembang dan kontribusinya terhadap global goal juga memberikan gambaran
untuk mengetahui sejauh mana gaps and needs negara dalam mencapai ketahanan terhadap
perubahan iklim tanpa menambah beban baru.
Selanjutnya berkaitan dengan “vehicle,” pembahasan ini menyangkut jalur komunikasi apa saja
yang dapat digunakan untuk menyampaikan adaptation communication. Vehicle yang tersedia
saat ini dapat melalui National Communication, National Adaptation Plan, Nationally Determined
Contribution atau pelaporan lainnya. Sedangkan bagaimana keterkaitan (interlinkage) adaptation
communication dengan transparency dan global stocktake merupakan pembahasan selanjutnya
dari beberapa hal yang dibahas dalam adaptation communication. Didalam pembahasan sempat
disampaikan perlu tidaknya perbedaan penyampaian content adaptation communication antara
negara berkembang dan negara maju, salah satu usulan yang membedakan untuk negara maju
adalah perlu disampaikan dukungan apa saja yang sudah diberikan berkaitan dengan adaptasi
perubahan iklim.
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Sri Tantri mewakili Indonesia menyampaikan intervensi Indonesia agar adaptation communication
mempertimbangkan fleksibilitas dan perbaikan dari waktu ke waktu. Indonesia juga
menyampaikan bahwa ada keterkaitan antara adaptasi komunikasi dan transparency framework
dan global stocktake. Lebih lanjut Tantri menyatakan, bahwa adaptation communication harus
berisi prioritas, rencana aksi dan kebutuhan yang diperlukan serta dukungan yang sudah
diterima. Selain itu Indonesia juga menyampaikan progress/upaya yang telah dilakukan dari
program adaptasi sangat penting untuk dikomunikasikan selain menyampaikan gap dan needs
terkait dengan implementasi dari climate change adaptation action termasuk indikator untuk
memantau dan evaluasi.
Terkait dengan “vehicle” pelaporan, Indonesia tidak menginginkan ada bentuk laporan baru dan
memandang bahwa vehicle yang sudah ada sudah cukup untuk digunakan. Selanjutnya, Dr. Nur
Masripatin selaku ketua negositor Delegasi Indonesia menyampaikan bahwa usukan Indonesia
ini sangat penting sejalan dengan pergeseran perlakuan adaptasi yg semula dipandang sebagai
isu nasional atau lokal, sekarang telah menjadi isu global seperti dimandatkan di Perjanjian
Paris. Dengan pergeseran tersebut, komunikasi adaptasi menjadi penting, dan karena saat ini
masih mencari bentuknya maka guidelines komunikasi adaptasi harus memungkinkan semua
negara dengan “circumstances,” kapasitas dan kapabilitasnya masing-masing dapat memenuhi
apa yg dimandatkan. Dr. Nur melanjutkan bahwa informasi yang dikomunikasikan juga dapat
digunakan untuk bahan pengambilan keputusan di tingkat global. Ia juga menekankan bahwa
pelaporan ini terkait dengan public registry yang sangat menekankan pada metodologi yang
comparable dan juga transparansi.
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