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KECENDERUNGAN SAAT INI: PEMBANGUNAN DENGAN BUSINESS AS USUAL
Temuan studi:
• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup cenderung stagnan sejak 2018
• Penurunan aspek lingkungan dapat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi di masa mendatang
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• Hutan primer terus menurun diperkirakan
hanya tersisa 17,6% pada 2045
• Kebakaran hutan dan gambut terus terjadi
mengakibatkan kualitas udara semakin
memburuk
• Luas kawasan mangrove secara nasional di
tahun 2024 diperkirakan berkurang sebesar
21,8% dibandingkan kondisi tahun 2000

• Emisi GRK mempercepat
perubahan iklim
• Beban biaya akibat polusi
udara dapat mencapai 50
Triliun/ bulan (IISD, 2018)
• Peningkatan bencana
hidrometeorologi dan
ancaman pangan akibat
perubahan iklim

• Suplai energi domestik hanya mampu
memenuhi 80% permintaan energi
nasional pada tahun 2024 dan memiliki
tren menurun hingga 28% pada 2045.
• 66% suplai energi primer berasal dari
hidrokarbon (batu bara, minyak) yang
tinggi emisi

Indonesia Harus Beralih menuju Pembangunan Berkelanjutan yang direpresentasikan melalui
pengurangan emisi karbon dan dikenal sebagai Pembangunan Rendah Karbon (Low Carbon
Development)

REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON BIDANG
LAHAN UNTUK MENCAPAI TARGET PENURUNAN EMISI 43%
PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

HUTAN, GAMBUT DAN MANGROVE
•
•
•
•
•
•

Reforestasi 500.000 – 550.000 Ha/ tahun sampai
2045
Menurunkan deforestasi sebesar 0,22%
Pencegahan kebakaran gambut hingga 1,7 juta Ha
pada 2045
Restorasi lahan gambut 300.000 ha/ tahun sampai
2045
Menurunkan deforestasi mangrove 18% pada 2045

Strategi Implementasi
• Moratorium permanen kawasan hutan primer dan
sekunder
• Peningkatan perhutanan sosial
• Insentif fiskal (Ecological Fiscal Transfer)
• Mempercepat implementasi kebijakan satu peta
• Menerapkan kebijakan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil di 34 Provinsi
Mengurangi

36.000 kematian dini
Akibat polusi kebakaran lahan
(GeoHealth, 2019)

•
•
•
•

Mempertahankan Lahan Pertanian dan Pertanian
Berkelanjutan (LP2B) hingga 45% dari total lahan pertanian
hingga 2045
Meningkatkan produktivitas pertanian 4,4% per tahun
Sertifikasi ISPO hingga 45% pada 2045
Meningkatkan praktik perkebunan sawit berkelanjutan
hingga 50% dari total kawasan perkebunan
Intensifikasi perkebunan sawit untuk pemenuhan
kebutuhan B100 (56,98 ribu ton/tahun)

Strategi Implementasi
• Efisiensi penggunaan pupuk kimia dan organik
• Penggunaan varietas rendah emisi
• Meningkatkan intensifikasi pertanian
• Kewajiban menjalankan ISPO
• Meningkatkan retribusi kawasan pesisir

• Indonesia menjadi model pengelolaan lahan gambut
• Kebakaran hutan Brazil telah menyebabkan Jerman dan
Norwegia menghentikan bantuan kepada Brazil

Simulasi skenario kehilangan tutupan hutan
Tanah Papua dan implikasi emisinya
Kehilangan
Simulasi prosentase tutupan
tutupan hutan
hutan*
(juta ha)
80%
1.89
50%
30%

Emisi CO2
(Gton CO2e)**

14.28
22.53

*Tutupan hutan saat ini 83%
** Emisi business-as-usual pada 2030: 2.87 Gton CO2e
** Skenario mitigasi usaha sendiri : 2.03 Gton CO2e
** Skenario dengan dukungan internasional : 1.79 Gton CO2e
1 ha forest = 132 ton C = 132 x 3,67 = 484,44 ton CO2eq

COMBINED SIZE (2017):

40.7 million hectares
83% forested
WEST PAPUA

1.12
8.31
13.10
PAPUA

TARGET PENURUNAN EMISI INDONESIA DAN KEMUNGKINAN
PENDANAANNYA

•

NDC Indonesia menargetkan 29% penurunan emisi secara mandiri atau 41% penurunan
emisi dengan dukungan internasional.

•

Dukungan ini dalam bentuk pendanaan dan bentuk lain seperti transfer teknologi,
peningkatan kapasitas, dsb.

•

Data dari ICCTF (Indonesia Climate Change Trust Fund), ada tiga sumber pendanaan
iklim di Indonesia: APBN, hibah/pinjaman luar negeri, dan CSR sektor swasta.

TARGET PENURUNAN EMISI INDONESIA DAN KEMUNGKINAN
PENDANAANNYA
•

Instrumen pendanaan dalam APBN yaitu transfer keuangan daerah yang dikaitkan
dengan perlindungan ekologi.
 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA);
 Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan Non Fisik),
 DAU, Dana Insentif Daerah melalui penilaian kategori kinerja pengelolaan sampah,
 Hibah Daerah untuk konservasi Taman Nasional
 Dana Desa.

•

Beberapa tipe pendanaan dari mitra pembangunan internasional al. multilateral (WB,
ADB), bilateral (Norwegia, UK), dan multi-donors (ICCTF, BPDLH) termasuk Result Based
Payment.

KEMUNGKINAN PENDANAAN ‘BARU’
•

Instrumen Ekonomi Karbon yang dapat menjadi sumber pendanaan dan pendapatan bagi
wilayah yang menjaga hutan secara lestari. Aturan jual beli kredit karbon sedang disiapkan
pemerintah melalui KLHK, Kemkomarves, Kemkoeko dan Kemperin.

•

Obligasi Lingkungan dengan imbalan capaian target pengurangan emisi Indonesia (NDC).
Pemerintah memperoleh dana dimuka dan tidak perlu mengembalikannya kepada pembeli
obligasi jika target pengurangan emisi tercapai. Pemerintah masih mendiskusi obligasi ini
secara teknis.

•

Bantuan multilateral Pasca-COVID bersyarat pengurangan emisi untuk memacu pemulihan
sekaligus mengarahkan ke pembangunan rendah karbon.
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