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MITIGASI:
Usaha penanggulangan untuk
mencegah terjadinya perubahan
iklim melalui kegiatan yang dapat
menurunkan emisi/ meningkatkan
penyerapan gas rumah kaca dari
berbagai sumber emisi/rosot.
(MENCEGAH)

ADAPTASI :
Proses memperkuat dan
membangun strategi antisipasi
dampak perubahan iklim serta
melaksanakannya sehingga mampu
mengurangi dampak negatif dan
mengambil manfaat positifnya.
(MENYESUAIKAN PERUBAHAN)

DAMPAK
PERUBAHAN
IKLIM
• Penyakit berbasis
lingkungan
Kesehatan
mewabah (DB,
malaria)
COVID-19 (?)

• Sebagian pesisir
tenggelam
• Pulau-pulau kecil
tenggelam

Pesisir &
Pulau
Kecil

Pertanian

• Luas areal pertanian berkurang
• Produktivitas lahan turun

Species &
Habitat

• Kepunahan spesies
• Kerusakan habitat
COVID-19 (?)

Sumber • Kualitas air turun
Daya Air • Kuantitas air berkurang
Kehutanan • Kebakaran hutan dan lahan
• Perubahan tata guna hutan
• Konversi hutan

Memahami dampak perubahan iklim
•
•
•
•
•

•

Paris Agreement (PA) 2015
• Komitmen kontribusi
penurunan emis GRK
global
• Kerangka Transparansi
(Transparency Framework)
• Mean of Implementation
(MoI)

Presiden menyampaikan
pidato pada saat
penyelenggaraan
COP21/CMP11 di Paris Perancis (30 Nov-12 Des
2015).

KOMITMEN
NEGARA

Penandatanganan
Paris Agreement (PA)
pada acara High-level
Signature Ceremony for
the Paris Agreement di
Markas Besar PBB, New
York (22 April 2016).

Tindak Lanjut PA
• Indonesia meratifikasi
PA (UU 16/2016)
• Penyampaian First
NDC Indonesia
• Mainstreaming NDC
dan strategi
pencapaian target
NDC

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim,
KLHK (PERPRES No.16 Tahun 2015)

•
•
•

(NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION)

*Including fugitive **Including peat fire

Note: CM1 = Counter Measure (unconditional mitigation scenario)
CM2 = Counter Measure (conditional mitigation scenario)

Forestry sector has the biggest portion to reduce GHG emission
7

7

1. Penurunan deforestasi (< 0,45 Mha/tahun 0,325 Mha/tahun di 2030).
2. Peningkatan penerapan prinsip pengelolaan
hutan berkelanjutan, baik di hutan alam
(penurunan degradasi) maupun di hutan
tanaman.
3. Rehabilitasi 12 juta ha lahan terdegradasi pada
tahun 2030 atau 800,000 ha/tahun dengan
tingkat kesuksesan sebesar 90%.
4. Restorasi 2 juta ha gambut pada tahun 2030
dengan tingkat kesuksesan sebesar 90%.

Note:
Aksi Mitigasi Nomor 1, 2, 3 dapat
dicover melalui kegiatan REDD+








•
•
•
Sumber: Kemenkeu. 17 April 2020

Sektor Kehutanan
Penurunan pendapatan
perusahaan dapat
mengganggu upaya-upaya
pencegahan kebakaran.
penurunan degradasi/
deforestasi dan
pengelolaan lahan gambut
Sektor Limbah
Penurunan perekonomian
dapat menghambat
investasi pengelolaan
limbah termasuk PLTSa di
perkotaan dan POME di
perusahaan

BIOMASS

NUCLEAR

SOLAR

OIL

GEOTHERMAL

COAL

WIND

HYDRO
ELECTRIC
TIDAL

Sektor Energi
Pengembangan EBT dalam
tekanan. akan berpengaruh
dalam jangka pendek.
tetapi asumsi sampai 2030
cukup konservatif
Sektor IPPU
Kenaikan produksi pada
pemulihan perekonomian
daapt mempengaruhi
capaian target penurunan
emisi GRK .

Sektor Pertanian
Kenaikan produksi untuk
ketahanan pangan dapat
menurunkan produksi
padi yang rendah emisi
GRK

1. Proses penyiapan implementasi NDC/Updated NDC terus berjalan :
a. Road Map untuk komponen mitigasi telah disusun, mencakup detail guidance implementasi
NDC, kebutuhan/ketersediaan pendanaan, penanggung jawab, para pihak yang terlibat telah
diidentifikasi, dan enabling conditions yang diperlukan.
b. Updated NDC memuat program/aksi adaptasi yang lebih elaborative dan Road Map NDC
untuk komponen ADAPTASI dalam proses penyelesaian.

2. Terkait pandemic Covid-19, di beberapa forum global di level Menteri, Indonesia
menyampaikan tentang :
a. Fokus dalam menangani Covid-19 dari aspek kesehatan, social safety nets dan stimulus
ekonomi di berbagai sektor ekonomi dan target groups.
b. Directive measures dari Presiden RI tentang reformasi struktural baik ekonomi maupun
birokrasi.
c. Pembelajaran dari penanganan pandemic Covid-19 memberikan gambaran tentang berbagai
pertimbangan yang diperlukan dalam menyusun ‘recovery plans’ menuju “greener and more
climate resilient societies and economies”.

Kerangka elemen serta substansi mengacu pada Dec. 1/CP. 20. Dec. 1/CP. 21.
Paris Agreement Katowice Climate Package.

Content dalam dokumen Updated NDC Indonesia
Tidak mengubah
angka target
penurunan emisi GRK
sebesar 29% sampai
dengan 41% pada
tahun 2030 (Sesuai
dan sejalan dengan
hasil elaborasi dalam
Road Map NDC
Mitigasi).

Update informasi
sesuai dengan
kondisi saat ini.
misalnya berkaitan
dengan visi-misi
Kabinet Indonesia
Maju 2019;

Penjelasan terhadap
hal yang masih perlu
informasi rinci.
misalnya terkait
elemen adaptasi
dan means of
implementation
serta kerangka
transparansi;

Komitmen baru
tentang oceans
dalam elemen
adaptasi.

Disampaikan ke UNFCCC 9-12 bulan sebelum COP-26  menunggu informasi President COP-26

…

Usulan Target NDC Aspek Adaptasi 2030


Berdasarkan APBN 2010, Kemampuan
keuangan Indonesia untuk mengurangi
potensi kerugian akibat dampak
perubahan iklim ditaksir sekitar
Rp85,49 Triliun atau 0.64% PDB
Nasional*

Merujuk pada target pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kemampuan pendanaan untuk
mengurangi potensi kerugian, maka adaptasi perubahan iklim ditargetkan untuk:
Membangun resiliensi dan
meningkatkan kapasitas adaptif
untuk mengelola risiko
perubahan iklim dalam
mencapai resilensi ekonomi,
sosial dan mata pencaharian,
serta ekosistem dan lanskap
melalui pemenuhan kebutuhan
dasar masyarakat: pangan, air,

energi, dan kesehatan

Mengurangi kerentanan sekitar 30-40% dengan mengelola risiko
perubahan iklim melalui peningkatan kapasitas sosial, ekonomi, dan
perikehidupan.
Mendukung program adaptasi perubahan iklim dalam berbagai
sektor pembangunan pada sedikitnya 17 Kementerian/Lembaga
dan 60% Kabupaten/Kota.
Meningkatkan layanan jasa freshwater ecosystem pada 15 DAS
dan 15 Danau di Kabupaten/Kota.

…

5,3%

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, pertumbuhan
ekonomi Indonesia ditargetkan meningkat rata-rata
6% per tahunnya hingga 2024. Angka ini akan
diawali dengan target pertumbuhan ekonomi
sebesar 5,3% pada 2020.

*Berdasarkan kajian literature

 Kepedulian
lingkungan
 Kedisiplinan dan
konsistensi
 Kebersamaan
(tidak bisa sendiri)
 Kesadaran diri
 Kepedulian
terhadap sesama
 Pengetahuan dan
teknologi informasi
Sudah ada dalam norma/nilai/kebiasaan di masyarakat (kearifan lokal)
Upaya yang dibutuhkan adalah menggali dan memperkuat nilai-nilai tersebut.

Upaya-upaya untuk memperbaiki keadaan seperti
peningkatan kualitas hidup, kemandirian ekonomi, peduli
lingkungan, kesetaraan dan keadilan gender, dan
sebagainya :

 Menggeser pola hidup konsumtif ke peningkatan
mutu hidup;
 Meningkatkan kepedulian lingkungan melalui
gaya hidup yang sederhana serta ekonomi
mandiri;
 Menjunjung martabat dan hak-hak asasi manusia
sebagai landasan pijak dari suatu masyarakat
madani yang dibangun di atas hukum;
 Meningkatkan kepekaan gender;
 Membangun kearifan lokal yang sudah ada
termasuk gotong royong.

• Gaya hidup yang lebih efisien
(WFH/WAO), sehat, bersih dan
ramah lingkungan.
•

Konsumsi produk lokal untuk
mengurangi carbon footprint

• Memproduksi dan konsumsi
secukupnya (misal: menghindari
food waste),
• Tidak melakukan pemborosan
sumber daya alam





• Tata kelola transportasi
publik yang lebih nyaman,
aman, bersih dan
terjangkau
• Kerjasama pemerintah dan
dunia usaha dalam
pelayanan transportasi
publik yang lebih baik

• Peningkatan kualitas BBM
• Akselerasi penggunaan
energi baru dan terbarukan
(solar cell, hydro, angin)
• Pemanfaatan teknologi
ramah lingkungan dan
hemat energi (barang
berlabel, lampu LED)

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

