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PARIS AGREEMENT – NDC DAN ITS IMPLEMENTATION IN GLOBAL
AND NATIONAL CONTEXT
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS AND PARIS (CLIMATE) AGREEMENT

PARIS AGREEMENT : to strengthen the global response to the threat of climate change, in
the context of sustainable development and efforts to eradicate poverty, including by:
(a) Below 2 °C - 1.5 °C
(b) LECD
(c) Finance flows consistent with LECD
(d) Equity and CBDR-RC.
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In English and Bahasa Indonesia : http ://www.ditjenppi.menlhk.go.id

NDC INDONESIA : EMISSION REDUCTION TARGET FOR
EACH SECTOR CATEGORY

STATUS EMISI

(1,001.42 MtCO2e)

2010
20102
1,334.00 MtCO2e

Base year proyeksi BAU-NDC 2030

KOMITMEN
NDC

(1,453.96 MtCO2e)

Sumber: 1st BUR; MoEF, 2015,
NDC Indonesia 2016

(1) Target enurunan emisi sebesar 26-41% dibanding BAU
2030.

(2) Economic, social & livelihood, landscape & ecosystem
resilience.

STATUS EMISI GRK NASIONAL
2010 - 2014
2000000
1800000
1600000

Gg CO2 eq

1400000
1200000

979.422

1000000

434.788

616.335

694.978

607.328

LULUCF
Waste
Agriculture

800000

IPPU
600000

Energy

400000
453.178
200000

488.936

508.120

546.398

0
2010

577.334

2011
2012
2013
2014

•

Penggunaan
lahan dan
perubahan
penggunaan
lahan (LULUCF),
termasuk di
dalamnya
kebakaran
gambut dan
dekomposisi
gambut
merupakan
sektor pengemisi
terbesar pada
tahun 2010-2014.
Sedangkan
energi
merupakan
sektor pengemisi
terbesar kedua
(Sumber : IGRK
: SIGN –
SMART)

STATUS EMISI GAS RUMAH KACA PROVINSI
TAHUN 2010

Sumber : IGRK : SIGN – SMART

STATUS EMISI GAS RUMAH KACA
PROVINSI TAHUN 2014
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Sumber : IGRK : SIGN – SMART

ASUMSI UNTUK MENCAPAIAN TARGET NDC :
SEKTOR ENERGI
 Efisiensi Penggunaan Energi Final (75 %
dilaksanakan)
 Pemanfaatan Teknologi CCT (75 % dilaksanakan)
 Produksi Listrik EBT (sesuai RUPTL)
 Penggunaan BBN (Mandatory B30) pada Sektor
Transportasi (90 % dilaksanakan)
 Penambahan Jargas (100 % dilaksanakan)
 Penambahan SPBG (100 % dilaksanakan)

ASUMSI UNTUK PENCAPAIAN TARGET NDC :
SEKTOR HUTAN DAN LAHAN
 Menekan deforestasi (penurunan tutupan hutan)
tidak melebihi 0,45 jutan ha/tahun (termasuk
karhutla, penggunaan LAHAN untuk keperluan
non kehutanan, perambahan).
 Asumsi produksi kayu hutan alam (IUPHHK-HA)
dan laju pertumbuhan/produktivitas kayu hutan
tanaman tercapai (terutama HTI).
 Restorasi gambut 2 juta ha s/d 2030 tercapai
min. 90 %.
 Rehabilitasi lahan 800 ribu ha/tahun tercapai
min. 90 % .

ASUMSI UNTUK PENCAPAIAN TARGET NDC :
SEKTOR PERTANIAN
 Penggunaan varietas rendah emisi di lahan
sawah
 Penerapan sistem pengairan sawah lebih
hemat air.
 Pemanfaatan limbah ternak untuk biogas.
 Perbaikan suplemen pakan.

ASUMSI UNTUK PENCAPAIAN TARGET NDC :
SEKTOR LIMBAH
 Limbah padat (solid waste)
 Limbah cair industri (target kuantitatif masih
perlu ditentukan oleh Kementerian
Perindustrian dan KLHK).
 Limbah cair domestik (target kuantitatif
masih perlu ditetapkan oleh Kementerian
Pekerjaan Umum dan Kementerian
Kesehatan).

SOLID WASTE
 Peningkatan penerapan LFG recovery dari 2010 - 2030 dalam pengelolaan
TPA.
 Peningkatan persentase pemanfaatan sampah melalui composting and 3R
(paper).
 Peningkatan persentase PLTSa/RDF (Refuse Derived Fuel), dibandingkan
dengan total timbulan sampah.
Notes:
o merujuk pada target nasional dalam pengelolaan sampah 2015-2025.
o mempertimbangkan perencanaan pemerintah dalam pengembangan
PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) di 7 kota dan tren saat ini
dalam hal pemanfaatan sampah melalui RDF di industri.
o mempertimbangkan ukuran kota, potensi mitigasi dalam RDF dan laju
pertumbuhan penduduk.

ASUMSI UNTUK PENCAPAIAN TARGET NDC :
SEKTOR IPPU
Proses industri dan penggunaan produk di industri besar.
 Industri semen melaksanakan aksi mitigasi melalui pengurangan
“clinker to cement ratio” (blended cement) dari 80% di 2010
menjadi 75% di 2030.
 Peningkatan efisiensi industri amonia melalui optimasi
pemanfaatan gas bumi (feedstock) dan CO2 recovery pada Primary
Reformer.
 Penambahan aksi mitigasi lainnya seperti CO2 recovery,
improvement process pada smelter, dan pemanfaatan besi bekas
(scrap) pada industri besi dan baja serta sisa klaim IPPU (PFCs) dari
CDM aluminum smelter.
Catatan:
target kuantitatif masih perlu ditetapkan oleh Kementerian
Perindustrian.

ADAPTATION IN NDC
Goals :
 Economic resilience
 Social and Livelihood Resilience
 Ecosystem and Landscape Resilience.
Enabling conditions for climate resilience :
 Certainty in spatial planning and land use
 Land tenure security
 Food security
 Water security
 Renewable energy

KEBIJAKAN DAN AKSI SERTA DUKUNGAN
INTERNASIONAL YANG DIPERLUKAN
 Target 29 % - 41 % dapat tercapai bila asumsi-asumsi
di atas terpenuhi 
 Untuk ini setiap kategori sektor perlu menjabarkan
lebih lanjut target dan asumsi yang dipakai ke dalam
kebijakan dan aksi yang tidak terpisahkan dari
kebijakan pembangunan melalui sektor yang
bersangkutan, termasuk pelibatan NPS/NSA,
kebutuhan dan potensi dukungan pendanaan,
teknologi dan peningkatan kapasitas.
 Adaptasi dalam NDC : NAP yang sedang diinisiasi
penyusunannya perlu sejalan/menjadi sarana
penjabaran lebih jauh untuk mencapai ‘goal’ adaptasi
dalam NDC.
 Pertemuan hari ini dirancang antara lain sebagai
langkah awal untuk keperluan di atas.

STRATEGI IMPLEMENTASI NDC
 Komitmen mengikat yang tertuang dalam NDC merupakan hal
baru bagi negara berkembang termasuk Indonesia 
 Untuk implementasi NDC diperlukan strategi yang sesuai
dengan tingkat kesiapan masing-masing negara.
 Implementasi NDC memerlukan komitmen tidak hanya
Pemerintah tetapi juga tanggung jawab Pemerintah Daerah,
Swasta, NGOs, dan stakeholders lainnya.
 KLHK sebagai “National Focal Point (NFP) Indonesia untuk
UNFCCC, telah menyusun Strategi Implementasi NDC yang
terdiri dari 9 program mulai dari persiapan sampai tahap akhir
termasuk review dan pembaruan komitmen dalam NDC pada
setiap periode yang ditentukan, yang siap dikomunikasikan
dengan Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan
lainnya untuk penyempurnaannya.

STRATEGI IMPLEMENTASI NDC
I PENGEMBANGAN OWNERSHIP DAN KOMITMEN
II PENGEMBANGAN KAPASITAS

• Kementerian/Lembaga, Pemda, Swasta, Masyarakat Sipil, Lembaga
Keuangan
• Penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM (elaborasi NDC_ sektor dan
wilayah, KRP , IGRK, MRV, SRN, Implementasi NDC)

9 PROGRAM

III ENABLING ENVIRONMENT

• Peraturan-perundangan dan kebijakan terkait (UU No. 16/2016 ttg
Ratifikasi Paris Agreement, PP. 46 /2016 ttg KLHS, dll)

IV PENYUSUNAN KERANGKA KERJA DAN JARINGAN
KOMUNIKASI

• Koordinasi dan sinergi antar sektor dan wilayah serta aktor/pelaku

V KEBIJAKAN SATU DATA GRK

VI PENYUSUNAN KEBIJAKAN, RENCANA DAN
PROGRAM (KRP) INTERVENSI

• SIGN – SMART : data inventarisasi GRK nasional
• SRN (termasuk MRV) : aksi Mitigasi, Adaptasi, JMA dan MoI
(pendanaan, teknologi, peningkatan kapasitas)
• Mainstreaming NDC ke dalam perencanaan pembangunan di 5
kategori sektor mitigasi (LULUCF, energi, IPPU, limbah, pertanian) dan
adaptasi sektoral dan wilayah  untuk menjamin penganggaran
(APBN –APBD) dan mobilisasi sumberdaya baik dari dalam negeri
maupun internasional.

VII PENYUSUNAN PEDOMAN IMPLEMENTASI NDC

• Pedoman untuk Pusat dan daerah (perencanaan, pelaksanaan, MRV, dan
review NDC);

VIII IMPLEMENTASI NDC

• Didasarkan pada hasil penyusunan KRP serta rencana implementasi NDC
• Dikoordinasikan oleh KLHK (terkait target pengurangan emisi dan
kebijakan PI) dan BAPPENAS (terkait pembangunan nasional).

IX PEMANTAUAN DAN REVIEW NDC

• Pemantauan progres implementasi NDC
• Menjelang tahun 2020 akan dilakukan review dan adjustment NDC bila
diperlukan (tidak ada backsliding)

PROGRES SAMPAI SAAT INI
 Membangun komitmen K/L yang bertanggung jawab di masingmasing kategori sektor dan stakeholders lainnya, termasuk
peningkatan pelibatan Non-Party Stakeholders/Non-State Actor
(NPS/NSA) :
Surat Menteri KLHK ke seluruh K/L terkait, seluruh Gubernur
dan Bupati/Wali Kota.
Pertemuan/Dialogue dengan “ Party & Non-Party Stakeholders
(NPS)” (PROGRAM 1).
 Dalam proses penyusunan “Capacity Building and Technology
Need Assessment (CBTNA)” untuk mendukung PROGRAM 2.
 NDC Kick Off hari ini, yang merupakan pertemuan stakeholders
membahas kelima kategori sektor  PROGRAM 4.

PROGRES SAMPAI SAAT INI (CONT.)
 Telah dibangun dan operasional “Sistem Registri Nasional (SRN)”
sebagai bentuk terjemahan transparency framework yang
dimandatkan Paris Agreement (sistem terkait yang telah ada mis.
SIGN-SMART, MRV, SIS-REDD+, SIDIK dll sebagai bagian integral
SRN)  untuk mendukung PROGRAM 5 .
 Langkah awal mainstreaming NDC ke dalam perencanaan masingmasing sektor/elaborasi lebih lanjut komitmen dalam NDC ke
masing-masing kategori sektor (mis. Kehutanan, energi) 
bagian dari PROGRAM VI.

LANGKAH-LANGKAH DALAM WAKTU
DEKAT
 Meningkatkan komunikasi stakeholders di pusat
dan daerah dalam rangka membangun ownership
dan komitmen semua pihak, koordinasi dan sinergi
antar sektor dan wilayah serta aktor/pelaku
(PROGRAM I DAN PROGRAM IV).
 Mengidentifikasi dan mengkaji
kebijakan/peraturan-perundangan yang
mendukung pencapaian target NDC serta ‘gaps’ dan
‘overlaps’ sebagai dasar penciptaan “enabling
environment” dalam implementasi NDC
(PROGRAM III)

LANGKAH-LANGKAH DALAM WAKTU
DEKAT (cont.)
 Masing-masing Kementerian penanggung jawab sektor
(kehutanan/LULUCF, energi, pertanian, IPPU, limbah)
melakukan penjabaran lebih lanjut target NDC,
termasuk kebutuhan dan potensi dukungan
pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas, dan
pelibatan NPS/NSA  bagi K/L yang tidak memiliki
Unit khusus yang bertanggung jawab terkait
perubahan iklim disarankan untuk membentuk POKJA
guna mendukung koordinasi internal dan sebagai
‘contact point’ komunikasi dengan ‘NFP’ dan pihak
terkait lainnya.
 Pengaturan kembali ‘existing carbon trading’ yang
berasal dari berbagai skema untuk memastikan
pencapaian komitmen NDC dan keselarasannya
dengan kesepakatan dalam COP/CMA (UNFCCC/PA).

PENUTUP
 NDC yang merupakan komitmen Indonesia di bawah
Paris Agreement adalah komitmen global, dengan
elemen yang menjadi keharusan untuk dilaksanakan
guna penyelamatan lingkungan dan kepentingan
keberlanjutan pembangunan nasional jangka panjang.
 Implementasi NDC memerlukan komitmen semua
pihak (state dan non-state actors) sebagaimana
diamanatkan dalam Paris Agreement.
 Saatnya pemikiran/pandangan dialihkan dari melihat
sisi negatif komitmen global (komitmen global sebagai
beban) ke melihat peluang yang tercipta dan dapat
diciptakan di bawah CC regime, dengan tetap
memperhatikan risks yang mungkin timbul dan harus
dikelola.
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