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1 Perubahan Iklim 

Perubahan iklim adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi manusia pada saat ini. 
Masyarakat di Indonesia menderita sekarang dan dimasa yang akan datang dari dampak-
dampak fenomena global ini, walaupun orang-orang di Indonesia hanya memberikan kontri-
busi yang sangat kecil dalam menyebabkan perubahan iklim. 
 

Langkah pertama untuk dapat mengatasi efek-
efek yang berlawanan dari perubahan iklim ada-
lah untuk mengetahui tentang perubahan iklim 
dan dampak yang ditimbulkannya. Oleh karena 
itu, petunjuk ini bertujuan untuk memberikan in-
formasi dasar mengenai perubahan iklim, pe-
nyebabnya, dan bagaimana hal tersebut memp-
engaruhi kita. Disamping itu, petunjuk ini juga bi-
sa digunakan untuk menganalisis konteks iklim 
dengan media-media seperti Media Resiko Iklim 
dan Bencana (CliDR) yang dikembangkan oleh 
HEKS dan Bread for All. 
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2 Apakah Yang Dimaksud Dengan Perubahan Iklim? 

Perubahan iklim mengacu pada perubahan-perubahan iklim bumi yang persisten dan dalam 
skala besar. Perubahan-perubahan ini dapat disebabkan oleh proses alam ataupun disebab-
kan juga oleh aktifitas-aktifitas manusia. Dalam petunjuk ini, perubahan iklim akan mengacu 
pada perubahan-perubahan yang disebabkan oleh manusia kecuali atau selain yang dise-
butkan. 

Aktifitas manusia yang berbeda mempengaruhi iklim termasuk produksi energi dari pemba-
karan bahan bakar fosil, dan penggunaan kayu dan lahan. Mekanisme dimana aktifitas-
aktifitas ini mempengaruhi iklim global disebut sebagai efek rumah kaca. 

Bumi mendapatkan energi dari Matahari dalam bentuk cahaya yang dapat dilihat dan 
melepaskan energi dalam bentuk yang tidak terlihat, radiasi thermal (panas) ke ruang 
angkasa. (lihat Figure 1). Gas rumah kaca menghalangi sebagian radiasi infra merah lepas 
keruang angkasa, yang dengan demikian memanaskan atmosfir dan permukaan bumi. Kita 
dapat memikirkan gas rumah kaca seperti sebuah selimut yang anda gunakan pada malam 
hari untuk melindungi tubuh dari hawa dingin. Penambahan gas rumah kaca ke atmosfir sa-
ma dengan menggunakan selimut yang lebih tebal, dengan konsekwensi tubuh anda akan 
memanas. 

  

Gas rumah kaca yang paling penting adalah uap air, yang terjadi secara alami.  Tanpa uap 
air diatmosfir, maka bumi akan beku secara keseluruhan. Gas rumah kaca yang juga penting 
adalah karbondioksida, metan, dan nitratoksida. Aktifitas-aktifitas manusia seperti pemba-
karan dengan bahan bakar fosil, penebangan hutan (karbondioksida), dan aktifitas pertanian 
(metan dan nitratoksida) menambah gas rumah kaca ke atmosfir, dimana gas-gas ini me-
nyebar secara global, berakumulasi, dan memanaskan atmosfir dan permukaan Bumi. 

 

Figure 1: Sebuah model ideal dari efek rumah kaca (IPCC, 2007) 
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Saat melihat evolusi temperatur selama 400,000 tahun belakangan, kami menemukan suatu 
korelasi yang kuat antara jumlah karbon dioksida diatmosfir dan temperatur. Konsentrasi 
karbon dioksida meningkat dari 280 juta/bagian (ppm) dalam masa-masa pra industri men-
jadi 379 ppm pada tahun 2005. Selama periode yang sama, temperatur global telah mening-
kat sebanyak 0.8°C. Sebagian besar berdasarkan pada pemanasan yang diobservasi pada 
50 tahun terakhir. 

Jika kami mendeskripsikan lebih lanjut tingkat gas rumah kaca pada saat ini, pemanasan 
global berkembangan sekitar 0.2°C per dekade. Meskipun demikian, jika kita berhenti me-
nyebarkan gas rumah kaca sekarang, temperatur global akan tetap meningkat sekitar 0.1°C 
per dekade disebabkan inersia (keadaan tetap) dari sistem iklim. Dunia memanas sekarang 
dan akan tetap memanas dimasa yang akan datang.  

Akan tetapi, pemanasan global, adalah satu-satunya aspek yang paling nyata dan paling 
dipahami dari perubahan iklim. Lebih banyak lagi aspek iklim global dan regional yang telah 
diketahui juga mengalami perubahan. Sebagai konsekwensi langsung dari pemanasan ter-
sebut, level permukaan air laut meningkat dan mencairnya salju dan lapisan es. Disamping 
itu, perubahan pola-pola cuaca dengan perubahan yang sangat banyak dari curah hujan dan 
meningkatnya kemarau dan / atau hujan deras dibeberapa wilayah (IPCC, 2007).   

Perubahan-perubahan ini memiliki dampak sosial-ekonomi dan lingkungan yang sangat be-
rat. Ratusan juta orang menderita karena kekurangan air, banjir diarea rendah dan pinggir 
pantai, gelombang panas, kemarau, dan peningkatan penyakit jantung-pernafasan dan in-
feksi disebabkan perubahan iklim. Disamping itu, ribuan spesies akan mati dan hasil per-
tanian dapat menurun secara drastis dibeberapa wilayah. Dampak-dampak dari perubahan 
iklim sudah mempengaruhi ratusan juta orang saat ini dan dalam dua puluh tahun kemudian 
jumlah orang yang mengalami dampak serius perubahan iklim akan berlipat ganda. 

Efek-efek yang membahayakan dari perubahan iklim ini tidak dapat dihindari sepenuhnya. 
Oleh karena itu kita harus bersiap agar dapat mengatasi perubahan iklim yang terjadi. Dalam 
jangka panjang, pemanasan global dapat diperlambat atau bahkan mungkin dihentikan, jika 
masyarakat internasional berupaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara drastis. 

 

Figure 2: Konsentrasi Karbondioksida dan anomali temperatur selama 400,000 tahun terakhir 
(www.architecture2030.org) 

http://www.architecture2030.org/


  
 

6 

3 Perubahan Iklim di Indonesia 

3.1. Kecendrungan, Analisis Resiko dan Dampaknya 

3.1.1 Kecendrungan Perubahan Iklim dimasa lalu 

Perubahan iklim sudah terjadi saat 
ini, oleh karena itu perubahan di-
masa yang lalu dan dimasa kini 
membantu kita mengindikasikan 
perubahan-perubahan dimasa 
yang akan datang yang mungkin 
terjadi. Selama beberapa dekade 
belakangan, temperatur di Indone-
sia telah meningkat sekitar o.3°C 
(1901-1998). Presipitasi tahunan 
telah menurun sekitar 2 hingga 3 
% pertahun. Pola-pola presipitasi 
telah berubah; ada suatu 
penurunan pada curah hujan ta-
hunan di wilayah selatan Indoneisa 
dan peningkatan presipitasi di 
wilayah bagian utara. Musim 
presipitasi (musim hujan dan ke-

marau) telah berubah, curah hujan 
pada musim hujan diwilayah se-
latan Indonesia meningkat semen-
tara curah hujan dimasa kemarau 
diwilayah bagian utara telah 

meningkat. (Hulme dan Sheard 1999; Boer dan Faqih, 2004). 

Fluktuasi El-Nino bagian Selatan (ENSO), adalah suatu fenomena berukuran besar yang 
sangat mempengaruhi presipitasi di Indonesia. Indonesia biasanya mengalami musim kema-
rau selama terjadinya El-Nino (fase panas dari ENSO) dan hujan yang berlebihan selama 
peristiwa La Nina (fase dingin dari ENSO). Beberapa peneliti menyatakan bahwa kemung-
kinan akan ada peristiwa ENSO yang lebih sering dan mungkin lebih kuat dimasa yang akan 
datang disebabkan pemanasan iklim global (Tsonis dkk, 2005) 

IPCC 2007 menunjukkan bahwa level permukaan air laut meningkat rata-rata 2.5 mm per 
tahunnya di Indonesia, suatu negara kepulauan dengan lebih dari 17,000 pulau dan 80,000 
km daerah pantai yang sangat rentan terhadap peningkatan level permukaan air laut. 

Aktifitas siklon tropis yang kuat agaknya sudah meningkat dalam beberapa wilayah sejak 
tahun 1970. Variasi-variasi dalam siklon tropis, badai dan topan didominasi oleh ENSO dan 
variabilitas dekade. Secara global, estimasi-estimasi dari sifat destruktif badai yang potensial 
menunjukkan suatu kecendrungan meningat sejak pertengahan tahun 1970an, dengan ke-
cendrungan masa yang lebih panjang dan intensitas badai yang lebih kuat, dan ke-
cendrungan-kecendrungan seperti demikian sangat berkaitan dengan temperatur permukaan 
laut tropis (IPCC 2007) 

Figure 3: Perubahan-perubahan dalam temperatur rata-rata per 
tahun, 1901-1998 (atas) dan curah hujan tahunan, 
1901-1998 (bawah) diwilayah Indonesia (Hulme dan 
Sheard 1999). 



  
 

7 

3.1.2.  Kecendrungan Perubahan Iklim yang diproyeksikan 

Temperatur: Pema-
nasan akan terjadi di 
Indonesia sekitar 
0.2°C hingga 0.3°C 
per decade. Menurut 
skenario IPCC, di-
proyeksikan bahwa 
temperature dapat 
memanas setiap 
tempat dari 0.72°C 
hingga 3.92°C pada 
akhir abad ini. 
Penggambaran ska-
la menurun spesifik 

untuk Indonesia 
memproyeksikan 
bahwa tingkat pema-
nasan akan meningkat diseluruh Indonesia mulai dari 0.36 hingga 0.47°C hingga tahun 2020 
(Figure 4),dengan temperature tertinggi secara potensial terjadi di kepulauan Kalimantan dan 
bagian tenggara dari Maluku (Susandi 2007).  

Presipitasi : Perubahan-perubahan dalam presipitasi rata-rata tahunan sangatlah bervariasi. 
Kebanyakan terjadi peningkatan dalam mayoritas pulau-pulau di Indonesia, kecuali di Indo-
nesia bagian selatan dimana diproyeksikan menurun hingga 15 persen. 

 

Figure 5: Perubahan dalam curah hujan di Bulan Desember-Februari dan Juni-Agustus (persen perubahan dari 
rata-rata iklim tahun 1961-90) selama periode 30 tahun berpusat di tahun 2080 untuk empat skenario. 
Jumlah tercetak menunjukkan bahwa perubahan yang diestiamsikan untuk masing-masing kotak ber-
garis contoh area diseluruh Indonesia. Perubahan-perubahan hanya ditunjukkkan ketika memiliki relasi 
yang kuat pada variabilitas curah hujan alami yang distimulasikan pada skala 30 tahun (Hulme dan 
Sheard, 1999).  

Figure 4: Perubahan Temperatur Tahunan pada 2020 (Susandi 2007) 
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Perubahan dalam presipitasi musiman tidak selalu sama. Sebagian Sumatra dan Kalimantan 
mungkin bisa menjadi 10 hingga 30% lebih basah pada tahun 2080 selama Desember-
Februari berlawanan dengan Jakarta yang diproyeksikan menjadi 5 hingga 15% lebih kering 
selama Juni-Agustus (Hulme dan Sheard, 1999). Perubahan-perubahan dalam waktu dan 
musim hujan juga diproyeksikan mengalami perubahan, suatu analisis terkini menunjukkan 
bahwa ada probabilitas peningkatan bahwa musim hujan tahunan dapat tertunda selama 30 
hari karena perubahan-perubahan pada iklim regional dan mungkin ada peningkatan 10% 
pada curah hujan nantinya pada tahun panen (April-Juni), tetapi suatu penurunan yang sub-
stansial (lebh dari 75%) pada curah hujan akan terjadi di musim panas (Juli-September) 
(Naylor dkk., 2007). 
Oleh karena itu, wilayah-wilayah Indonesia dengan penurunan curah hujan dapat mengalami 
resiko kemarau yang tinggi, sementara yang mengalami peningkatan curah hujan mungkin 
mengalami resiko banjir yang tinggi dan frekwensi kejadian-kejadian yang ekstrim mungkin 
meningkat (Boer dan Gaqih, 2004). 

Level Permukaan Laut: Kecendrungan peningkatan level permukaan laut terus berlanjut. 
Indonesia bisa kehilangan 2000 pulau yang berada didataran rendah termasuk batu karang 
dan pulau-pulau tak berpenghuni pada tahun 2030. Disamping itu, peningkatan level per-
mukaan air laut sebanyak 8-30 cm pada tahun 2030 kemungkinan dapat menimbulkan dam-
pak yang sangat berat. Pada besaran tingkat ini, daerah-daerah pinggir pantai dataran ren-
dah seperti Jakarta dan Surabaya akan memiliki resiko yang lebih tinggi mengalami banjir 
(PEACE, 2007). Suatu simulasi dari Susandi (2007), Figure 6, mengindikasikan suatu pen-
ingkatan level permukaan laut 1.1. meter hingga tahun 2100 dan hilangnya area daratan 
sebesar 90,260 km2. 
 

 

 

Peristiwa-peristiwa Ekstrim: Curah hujan dan angin yang ekstrim dikaitkan dengan siklon 
tropis yang kemungkinan terjadi peningkatan di Asia Tenggara tetapi ada konsistensi yang 
lebih kecil antara para ilmuwan tentang bagaimana okurensi akan berubah (IPCC 2007). 

Figure 6: Peningkatan Level Permukaan Laut tahun 2100 (Susandi 2007) 
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3.1.3  Analisis Resiko Geofisik 

Faktor-faktor geofisik (misalnya gempa bumi, tanah longsor, gunung berapi atau tsunami) 
tidaklah terkait pada perubahan iklim tetapi merupakan bencana alam yang bisa menyebab-
kan bencana. 

Indonesia mengalami banyak sekali bencana alam karena terletak disepanjang perbatasan 
lempeng tektonik mayor. Didalam batasan-batasan inilah terjadinya gempa bumi paling be-
sar, termasuk yang dapat menyebabkan tsunami seperti yang menghancurkan banyak nega-
ra-negara di Asia pada bulan Desember 2004. Batasan-batasan ini juga menciptakan 
gunung berapi dan sebagai akibatnya Indonesia adalah negara yang paling banyak gunung 
apinya didunia dengan lebih dari 150 gunung berapi aktif dan lebih dari 130,000 nyawa telah 
hilang sejak tahun 1800. Sementara gempa bumi dan tsunami telah menyebabkan bencana 
besar di Indonesia, seringnya terjadi banjir dan tanah longsor yang menewaskan banyak 
keluarga dan menyebabkan masyarakat menjadi miskin kembali mempengaruhi Indonesia 
setiap tahunnya (AIFDR, 2010). 

Peta OCHA 2007, Figure 7, mengilustrasikan paparan Indonesia terhadap seismik, bencana 
gunung berapi dan badai tropis. Zona intensitas gempa bumi mengindikasikan dimana ada 
suatu probabilitas 20% bahwa derjat intensitas diindikasikan akan berlebihan dalam 50 ta-
hun; zona intensitas badai tropi mengindikasikan akan ada probabilitas 10% badai dari in-
tensitas ini terjadi pada 10 tahun kemudian. 

 

 

Figure 7: Indonesia's exposure to seismic, volcanic and tropical storm hazard (OCHA 2007)



3.1.4  Dampak Perubahan Iklim di Indonesia 

Dampak yang merugikan dan menguntungkan dari perubahan iklim yang sedang terjadi dan 
yang diproyeksikan dan variabilitasnya tersebar luar baik pada sistem sosial ekonomi dan 
juga alam.. Dampak-dampak tersebut meliputi: 

Sumber Daya Air : Presipitasi pada sebagian wilayah di Indonesia telah menurun dan di-
proyeksikan akan terus menurun selama masa-masa kritis ditahun tersebut (misalnya sela-
ma musim kemarau), dan dapat menyebabkan terjadinya kemarau dalam waktu lama. Di 
wilayah lainnya di Indonesia, diproyeksikan bahwa curah hujan akan meningkat dan dapat 
terjadi dalam peristiwa yang lebih sedikit, lebih intens yang bisa menyebabkan banjir. Jenis-
jenis kecendrungan dengan perubahan keseluruhan pada musim dan waktu curah hujan ini 
akan menyebabkan ketersediaan air yang tidak dapat diprediksikan dan tidak tentu dan oleh 
karena itu kemampuan yang tidak tentu untuk menghasilkan barang-barang pertanian dan 
instabilitas ekonomi. Air tanah dekat pinggiran pantai juga mengalami resiko disebabkan in-
trusi air asin, disebabkan terjadinya peningkatan permukaan air laut, ekstraksi berlebihan 
dari permukaan (menyebabkan penurunan level air tanah), dan pengisian dengan air per-
mukaan asin yang lebih banyak lagi (WWF 2007). 

Pertanian, Keamanan Makanan : Andil pertanian pada Produk Domestik Bruto tahun 2006 
adalah 13 persen dan menghasilkan 43 persen penyerapan tenaga kerja total dari negara 
tersebut (IFAD 2010). Produktifitas pertanian akan terhambat disebabkan karena musim ke-
marau yang lebih lama, seringnya terjadi banjir, dan terjadinya badai yang lebih banyak dan 
lebih sering. Indonesia dapat mengalami dampak yang bahkan lebih berat, termasuk berku-
rangnya produksi makanan dan meningkatnya kelaparan. Sebagai contoh, suatu studi terkini 
yang menganalisis resiko perubahan iklim di Indonesia terhadap produksi beras menunjuk-
kan bahwa pada proyeksi iklim dimasa yang akan datang, akan terjadi penundaan yang sig-
nifikan selama 30 hari pada awal musim hujan dan penurunan yang substansial pada 
presipitasi nantinya pada musim kemarau (Nayor dkk, 2007), yang kemudian dikombinasikan 
dengan peningkatan temperatur hingga 4°C (untuk setiap 1°C peningkatan dalam temperatur 
minimum, hasil beras menurun 10%; Peng dkk, 2004), akan menyebabkan penurunan be-
sar-besaran pada produksi beras. Peningkatan temperatur lebih dari 2.5°C dan penurunan 
pada panen beras akan menyebabkan kerugian tingkat pendapatan dilevel pertanian sebe-
sar 9 hingga 25% (Lal, 2007). Disamping dari kerusakan pertanian, peningkatan level per-
mukaan laut juga dapat menyebabkan hilangnya sumber daya tradisional seperti produksi 
ikan, dan produksi udang. Oleh karena itu perubahan iklim akan memperlemah keamanan 
dan swasembada makanan nasional (PEACE, 2007). 

Biodiversitas dan layanan ekosistem: IPCC menyatakan bahwa lebih dari 50% biodiversi-
tas total Asia terancam, secara spesifik disebabkan karena perubahan iklim (Cruz dkk, 
2007). Perubahan iklim memiliki resiko tambahan pada batu karang, khususnya yang habi-
tatnya sudah terancam. Pada survei tahun 2000, hanya 6% batu karang di Indonesia dalam 
kondisi yang sangat baik, 24 persen dalam kondisi baik, dan sisanya 70 persen dalam kon-
disi yang lumayan hingga buruk ( Universitas John Hopkins dan Terangi 2003). Hilangnya 
batu karang di Asing mungkin akan menjadi sebanyak 88 persen pada 30 tahun kemudian 
karena pemanasan temperatur permukaan laut, peningkatan level permukaan laut, dan 
tekanan tambahan lainnya. Pemutihan batu karang secara berlebihan menyebabkan 
hilangnya sebagian besar batu karang dan biodiversitas, termasuk ikan dimana banyak 
orang Indonesia bertumpu pada makanan dan mata pencaharian. Juga populasi kura-kura 
laut Indonesia dapat terpengaruh karena peningkatan level permukaan laut, peningkatan ke-
jadian cuaca yang ekstrim, pemanasan temperatur, dan perubahan-perubahan dalam sir-
kulasi samudera dan pola-pola salinitas (WWF, 2007). 
Indonesia memiliki beberapa spesies yang paling terancam didunia dan oleh karena itu 
secara khusus terancam oleh efek-efek perubahan iklim. Kebakaran hutan yang lebih sering 
terjadi dapat berdampak signifikan pada habitat kehidupan liar dan biodiversitas dan me-
nyebabkan konsekwensi ekonomi dan polusi domestik dan lintas wilayah dan juga peru-
bahan-perubahan pada distribusi spesies, waktu reproduksi, dan penologi tumbuh-tumbuhan 
(WWF, 2007). 
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Zona Pesisir: Pemanasan temperatur laut, peningkatan permukaan level laut, dan pening-
katan badai akan memberikan dampak pada sistem-sistem pesisir/pinggiran pantai dengan 
meningkatkan peristiwa pemutihan batu koral, perubahan pada ketersediaan ikan, banjir di 
wilayah pinggiran pantai dan bakau, dan resiko-resiko yang memperburuk kesehatan manu-
sia memberikan dampak pada jutaan orang didunia. 
Peningkatan level permukaan laut sudah dipastikan menyebabkan hilangnya secara signif-
ikan 80,000 km garis pantai Indonesia (hingga 90260 km2 sampai tahun 2100, Susandi, 
2007) dan ribuan pulau dan sumber-sumber daya kelautan yang berkaitan (misalnya batu 
karang, penangkapan ikan, bakau dll). Pada skenario peningkatan permukaan laut yang 
sangat konservatif (40 cm pada tahun 2100), jumlah tahunan orang yang mengalami banji 
pada populasi pinggir pantai akan meningkat. Sekitar 60% dari semua orang Indonesia yang 
tinggal dipinggir pantai dan kota-kota pesisir dataran rendah seperti Jakarta dan Surabaya. 
Kenaikan permukaan laut ketika dikombinasikan dengan amblasan saat ini atau 
penenggelaman yang diobservasi di Teluk Jakarta akan menghasilkan dampak yang sangat 
besar pada infrastruktur dan bisnis. Peningkatan level permukaan laut, penurunan aliran air 
bersih, dan intrusi air garam, disamping dari tekanan-tekanan yang sudah ada kebanyakan 
disebabkan oleh aktifitas manusia yang mengancam hukan bakau didaerah pesisir Indonesia 
(WWF, 2007). 

Kesehatan Manusia: Kesehatan manusia di Indonesia akan terkena dampak yang negatif 
dari perubahan iklim dan efek-efek yang berkaitan dengan hal tersebut baik secara langsung 
(misalnya, kematian disebabkan karena gelombang panas, banjir dan badai) dan secara tid-
ak langsung (misalnya, peningkatan infeksi dan penyakit dan kurangnya ketersediaan ma-
kanan). Efek-efek langsung, seperti temperatur yang lebih tinggi, perubahan dalam presipi-
tasi dan kenaikan level permukaan laut dapat menyebabkan gelombang panas yang lebih 
sering dan lebih berat, banjir, peristiwa cuaca yang ekstrim, dan kemarau berkepanjangan 
dan menyebabkan kecelakaan, penyakit dan kematian. Efek-efek tidak langsung, yang lebih 
sulit untuk diatribusikan pada perubahan iklim, dapat termasuk infeksi vektor yang berkem-
bang luas (misalnya, malaria dan dengue, suatu ekspansi penyakit yang disebabkan air, 
seperti diare, peningkatan penyakit infeksi, gizi buruk disebabkan gangguan produksi ma-
kanan, sakit yang disebabkan dislokasi sosial dan migrasi, dan peningkatan efek respirator 
dari polusi udara yang memburuk dan pembakaran. Peningkatan temperatur dapat melipat 
gandakan efek-efek kemiskinan dan higinitas yang buruk pada proliferasi bakteri, me-
nyebabkan penyakit diarea dan morbiditas dan mortalitas endemik (WWF 2007). 

Infrastruktur: Banjir dan intrusi air laut disebabkan kenaikan permukaan air laut dan 
penurunan presipitasi musim-kemarau, akan mempengaruhi infrastruktur secara serius. 
Kebanyakan populasi Indonesia dan infrastruktur industri berfokus pada area-area pesisir 
dataran rendah. Oleh karena itu hilangnya properti dan habitat pinggir pantai juga dapat 
menyebabkan perpindahan manusia (WWF 2007) 
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Meskipun demikian penting untuk memperhatikan, faktor-faktor lain yang mengancam mata 
pencaharian masyarakat Indonesia juga. Sebagai contoh degradasi sumber daya dan ek-
splorasi berlebihan dari sumber daya alam seperti praktek penangkapan ikan yang tidak 
dapat dipertahankan berkaitan dengan kemerosotan pada lingkungan. 

 

Menyimpulkan vulnerabilitas perubahan iklim di Indonesia, semua wilayah dari Sumatera 
Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Jawa Timur dari Indonesia adalah wilayah yang 
paling rentan dikawasan Asia Tenggara (lihat figure 8, langkah pemetaan IDRC). 
 

Figure 7: Vulnerabilitas Perubahan Iklim di Asia Tenggara tahun 2009 (IDCR 2009) 
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3.2. Kontribusi Indonesia pada Perubahan Iklim 

Indonesia telah menjadi salah satu pengumpul gas rumah kaca ketiga terbesar didunia 9lihat 
Figure 9). Hal ini sebagian besar disebabkan karena pelepasan yang signifikan dari karbon 
dioksida dari pembakaran hutan. Emisi tahunan di Indonesia dari energi, pertanian dan 
limbah semuanya adalah sekitar 451 juta ton karbon dioksida ekuivalen (MtCO2e). Emisi 
dari energi dan sektor energi relatif kecil, tetapi berkembang dengan sangat cepat. Namun 
perubahan penggunaan lahan dan perhutanan (LUCF) saja diestimasikan melepaskan se-
kitar 2,563 MtCO2e—kebanyakan dari pembakaran hutan, seperti diestimasikan oleh IPCC 
(Baurmert dkk, 2005). Sementara data mengenai emisi dari sumber-sumber yang berbeda 
sangat bervariasi antara studi-studi, namun kesimpulan secara keseluruhan adalah sama. 
Indonesia adalah pengumpul mayor dari gas rumah kaca (PEACE, 2007). Walaupun demiki-
an, dilihat secara per kapita emisi Indonesia menempati urutan 130 dengan 1.8 metrik ton 
CO2 per kapita diseluruh dunia (peringkat Amerika dengan 18.9 metrik ton CO2 per kapita 
pada urutan 11), (Departemen Energi Amerika Serikat CDIAC, 2010). 

 

Indonesia adalah host dari wilayah hutan yang sangat luas dan memiliki hutan tropis 
terbesar ketiga. Sekitar 24 milyar ton karbon ston (BtC) disimpan dalam vegetasi dan tanah, 
dan 80% dari hal ini (sekitar 19 BtC) disimpan dalam hutan yang masih berdiri (Kementrian 
Lingkungan , 2003). Tetapi dari 108 juta ha dari area hutan tersebut, hampir setengahnya 
dalam kondisi buruk dan mengalami degradasi (Departemen Kehutanan RI, 2006). 
Perubahan penggunaan lahan dan penebangan hutan, diestimasikan pada 2 juta hektak (ha) 
per tahun mengakibatkan pelepasan jumlah yang besar dari penampungan karbon dioksida 
Indonesia dan telah meningkat secara signifikan (Pengawas Hutan Indonesia, 2002). 
Sebenarnya, emisi-emisi dari penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan 
perhutanan (LULUCF), yang paling menonjol adalah dari pembakaran hutan, sekitar 83% 
dari emisi tahunan gas rumah kaca di Indonesia, dan 34% dari emisi LULUCF global 
(PEACE, 2007). Figure 10 dibawah menunjukkan jangkauan pembakaran hutan di 
Kalimantan hingga tahun 2020. 

Pembakaran Hutan dan Konversi Lahan : Emisi karbon dioksida terbesar dalam sektor 
perhutanan, 74 persen disebabkan oleh pembakaran hutan dan konversi lahan (LUCF), dii-
kuti dengan konsumsi energi yang berkaitan dnegan hutan (23%), dan sisanya berasal dari 
proses industri yang berkaitan dengan hutan (3%). Kebakaran hutan adalah kontributor uta-
ma dari pembakaran hutan dan konversi lahan, sekitar 57%. Setiap tahunnya, sekitar 2000 
juta ton (Mt) CO2 dilepaskan dari hutan: 600 Mt disebabkan oleh dekomposisi lahan gambut 
dan 1,400 Mt melalui musim pembakaran tahunan (Wetlands International, 2008). Pema-
nasan global agaknya menyebabkan siklus yang mengerikan dengan mengeringkan hutan 
hujan dan rawa-rawa lahan gambut, yang dengan demikian meningkatkan resiko kebakaran 
hutan yang lebih intens lagi (PEACE, 2007). 

Figure 8: Emisi Gas Rumah Kaca dalam MtCO2e tahun 2005 di Indonesia 
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Sektor Energi : Emisi-emisi dari sektor non-perhutanan adalah kecil, dalam hal absolut dan 
per kapita, tetapi berkembang dengan sangat cepat. Emisi terkini dari sektor energi, sekitar 
275 MtCO2e, bertanggung jawab terhadap  9% emisi total negara ini. Tetapi emisi –emisi 
dari industri ini, penghasilan tenaga, dan sektor transportasi berkembang dengan sangat ce-
pat dalam kebangkitan industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi. Diperkirakan bahwa, 
dengan kebijakan pemerintah saat ini yang mendorong ekpansi bahan bakar fosil dan peng-
hambat yang tingi dari sumber-sumber daya energi yang bersih dan dapat diperbaharui, ke-
cendrungannya adalah bahwa emisi dari sektor energi akan tetap menunjukkan suatu per-
tumbuhan yang cepat, tiga kali lipat pada 25 tahun berikutnya dari sekitar 275 MtCO2e pada 
tahun 2003 menjadi 716 MtCO2e pada tahun 2030. Perbaikan dalam intensitas energi dari 
ekonomi, sekitar 2% antara tahun 2000 dan 2004, telah diimbangi oleh pertumbuhan 
ekonomi secara keseluruhan (Lembaga Penelitian Dunia, 2007). 

Pertanian dan Sektor Limbah : Emisi dari sektor pertanian dan limbah sangatlah kecil dan 
tidak signifikan secara global, kebanyakan berasal dari produksi beras. Sektor tersebut ada-
lah kontribusi utama dari emisi metan (CH4) dan nitrat oksida (NO2). 70 persen dari emisi-
emisi sektor pertanian dihasilkan oleh kultivasi beras. Meskipun kecil, emisi gas rumah kaca 
dari sektor limbah Indonesia pada tahun 2000 berkisar dari 32-60 MtCO2e. Hal ini menjadi-
kan Indonesia berada diperingkat pengumpul emisi ketiga terbesar dalam sektor limbah 
(USEPA 2006).  

Figure 9: Jangkauan pembakaran hutan di Borneo 1950-2005, dan proyeksi pada tahun 2020 (UNEP/GRID-
Arendal, 2007) 
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4 Bagaimana mengatasi Perubahan Iklim?  

Dua strategi penanganan yang paling mungkin dapat dibedakan : adaptasi pada dampak-
dampak perubahan iklim dan mitigasi dari penyebab (terutama emisi gas rumah kaca) dari 
perubahan iklim. Adaptasi mencari cara untuk mengurangi vulnerabilitas baik pada jangka 
pendek maupun jangka panjang. Mitigasi bertujuan untuk memperlambat dan pada akhirnya 
menghentikan atau bahkan membalikkan pemanasan global. Langkah-langkah adaptasi ha-
rus diimplementasikan walaupun langkah mitigasi tidak diambil, karena sistem iklim akan 
tetap berubah pada dekade-dekade yang akan datang karena keadaannya yang 
tetap/inersia. 

4.1. Langkah-langkah Adaptasi di Indonesia 

Strategi Indonesia untuk menghadapi resiko iklim adalah: 

Sektor kelautan, pesisir dan perikanan.  

 Melakukan inventarisasi pada semua struktur (bangunan), pada area-area pinggir 
pantai untuk mengantisipasi dampak kenaikan permukaan laut dan gelombang air 
pasang yang tinggi yang dapat memberikan dampak pada bangunan ini dan meren-
canakan upaya-upaya untuk mengelola kembali area pesisir yang memiliki resiko 
tinggi mengalami resiko kenaikan permukaan laut. 

 Menanam bakau atau tanaman pinggir pantai lainnya dalam area pinggir pantai meli-
batkan masyarakat pesisir ataupun nelayan. 

 Mengimplementasikan manajemen pesisir terintegrasi yang berkaitan (ICM) dengan 
restorasi area penangkapan air sungai dengan sasaran untuk meningkatkan pen-
dapatan masyarakat. 

 Peningkatan pengarahan dan kesadaran kepada para nelayan dan masyarakat se-
kitar secara umum mengenai sistem peringatan dini saat terjadi perubahan iklim dan 
penggunaan informasi cuaca untuk aktifitas kelautan. 

 Pembuatan kapal-kapal nelayan yang flesibel terhadap perubahan cuaca dan gelom-
bang tinggi serta peralatan yang ramah lingkungan untuk menangkap ikan. 

 Melakukan penelitian berkaitan dengan dampak perubahan iklim pada penangkapan 
ikan yang berbudaya dan spesies ikan yang bisa diambil. 

 Formulasi dari suatu rencana mitigasi bencana (berkaitan dengan peristiwa ekstrim 
seperti badai tropis dan iklim gelombang tinggi) 

 Mengumpulkan data untuk melakukan pemetaan bencana/resiko dari area-area pe-
sisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami paparan perubahan iklim (NAP 2007). 

Sektor Pertanian 

 Memperbaiki manajemen data dan informasi: misalnya. Pemantauan pemetaan area 
yang cenderung mengalami kemarau, membuat sistem deteksi dini yang spasial dan 
temporal untuk kemarau atau menggunakan informasi iklim termasuk ramalan cuaca 
dan iklim untuk meningkatkan efektifitas agrobisnis. 

 Manajemen aktifitas pertanian: misalnya penggunaan air yang efesien dengan men-
gembangkan Sistem Intesifikasi Beras (SRI), dan Manahemen Tanam Terintegrasi 
(TPT) atau sistem irigasi, meningkatkan fertilitas lahan, teknologi tepat guna untuk 
mengakselerasi penanaman dan mengimplementasikan praktek penanaman yang 
baik (GAP) untuk merevitalisasi sistem pertanian. 

 Manajemen infrastruktur irigasi : rehabilitasi dan memperbaiki jaringan kerja irigasi 
untuk meningkatkan intensitas panenan dan efesiensi penggunaan air, penggunaan 
sumber daya air alternatif dan sistem dan mobilisasi pompa melalui pergerakan parti-
sipatif. 
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 Manajemen Institusional : misalnya. Pembentukan kelompok kerja dalam perubahan 
iklim dan memperkuat pertukaran antar bagian dan institusional.   

 Penelitian: misalnya, melakukan analisis dampak perubahan iklim pada pergantian 
musim dan penelitian terhadap bibit yang mampu bertahan pada perubahan iklim 
dengan produktifitas tinggi. 

 Sosialisasi dan Advokasi : misalnya, peningkatan kesadaran mengenai perubahan 
iklim dan dampaknya terhadap sektor pertanian dan juga kebijakan-kebijakan mitigasi 
dan adaptasi pemerintah, mengimplementasikan pemetaan kalender penanaman, 
membentuk suatu sistem informasi untuk mencegah kerugian disebabkan kebakaran 
hutan?lahan dan mengembangkan suatu sistem informasi pertanian. 

 Lain-lain :misalnya, membuat diversifikasi makanan dan kebijakan pemasaran produk 
pertanian, perencanaan pasokan air untuk aktifitas pertanian selama musim kemarau 
atau pengaturan ulang sistem produksi makanan (NAP 2007). 

Sumber Daya Air 

 Melakukan inventarisasi lokasi pasokan air mentah untuk air minum disungai dan 
area irigasi yang akan terkena dampak dari kenaikan permukaan laut dan mengiden-
tifikasi upaya-upaya untuk mengatasi hal tersebut 

 Melakukan inventarisasi terhadap pembatas air sungai yang terkena polusi dan mer-
ehabilitasinya. 

 Mengimplementasikan fasilitas penyimpanan air (misalnya, waduk atau kolam) di Ja-
wa, Sumatra, Sulawesi, Maluku, Bali, NTB dan NTT. 

 Terus melakukan upaya penghematan air 

 Meningkatkan kapasitas pengangkutan pembatas sungai dengan mencegah ke-
rusakan dan merehabilitasi area penampungan air melalui (i) konservasi lahan 
dengan metode mekanis dan vegetasi (sebagai contoh pembuatan trasing), (ii) pem-
buatan waduk atau (iii) mengurangi kecepatan aliran dan meningkatkan penyerapan 
air. 

 Melembagakan penggunaan informasi ramalan cuaca dan iklim untuk meminimalisir 
resiko banjir dan kemarau melalui manajemen waduk dan level bendungan. 

 Melakukan penelitian geo-hidrologi untuk penampungan air tanah dan mengatur 
pembangunannya. 

 Mengelola sumber daya air lainnya, misalnya. Desalinasi atau teknologi daur ulang 
untuk air minum. 

 Mengimplementasikan strategi nasional yang dapat dipertahankan pada lahan gam-
but. 

 Melakukan inventarisasi pada lahan gambut menurut karakteristiknya 

 Merehabilitasi manajemen air dalam area lahan gambut melalui penggantian saluran 
terbuka dengan metode saluran buka-tutup (NAP 2007). 

Sektor Infrastruktur 

 Mengubah kriteria standar untuk penanaman, implementasi, operasi dan perawatan 
infrastruktur disebabkan kelemahan struktur karena hujan, musim kemarau ataupun 
badai tropis. 

 Menambah trotoar, jalan sepeda dan juga pohon sepanjang jalan untuk mendorong 
masyarakat menggunakan sepeda atau berjalan daripada menggunakan kendaraan. 

 Membentuk rumah komunitas dengan sistem perumahan vertikal (susun) 

 Mempertimbangkan prediksi kenaikan permukaan air laut dan juga rencana spasial 
untuk membangun jalan. (NAP 2007) 
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Sektor Kesehatan 

 Melakukan pengarahan kesehatan pada semua masyarakat untuk pencegahan dam-
pak perubahan iklim (misalnya. Malaria, dengue, dan penyakit tropis lainnya) melalui 
perbaikan fasilitas sanitari. 

 Melakukan penelitian untuk mengidentifikasi resiko penyakit baru disebabkan pe-
rubahan iklim, meningkatkan produksi obat-obatan domestik. 

 Memperkuat pengawasan penyakit dan perlindungan kesehatan dan juga sistem 
kesehatan itu sendiri. 

 Memperbaiki komunikasi, informasi dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran 
masyarakat. 

 Membuat sistem peringatan dini (NAP 2007) 

Sektor Kehutanan dan Biodiversitas 

 Melindungi ekosistem hutan untuk memastikan kekayaan produk hutannya dan 
penggunaanya sebagai sumber daya alam. 

 Melakukan inventarisasi dari biodiversitas Indonesia dan membuat suatu bank gene-
tik untuk spesies tanaman (NAP 2007) 

4.1.1. Proyek Adaptasi Multi-/Bilateral di Indonesia (beberapa diantaranya) 

Perubahan Iklim dan Pembangunan Terpelihara, pendanaan dari UNDP: UNDP mendukung 
Indonesia dalam memelihara dan mengelola kekayaan lingkungan negara tersebut, 
termasuk biodiversitas kelautan dan teresterial yang sangat banyak dari Indonesia dan 
sumber-sumber energi. UNDP bekerja untuk kebijakan lingkungan dan pembangunan yang 
dapat dipertahankan, yang mengintegrasikan masalah perubahan iklim dan pada saat yang 
sama memberikan reduksi terhadap kemiskinan dan pembangunan manusia (UNDP 2010a) 

Membangun kapasitas lokal untuk adaptasi perubahan iklim: Satu contoh dari kerja peru-
bahan iklim lokal UNDP adalah UNDP fokus pada provinsi Aceh yang sangat rentan. UNDP 
akan, bekerja sama dengan Badan Kajian Internasional untuk Aceh dan Lautan India (ICAI-
OS) dan didukung oleh Ford Foundation (yayasan Ford), melatih para peneliti lokal di 
provinsi Aceh, Indonesia untuk menjadi ahli dalam manajemen resiko iklim, termasuk adap-
tasi dan mitigasi berkaitan dengan kemiskinan. Pelatihan yang menyeluruh ini akan 
memungkinkan para peneliti untuk memberikan informasi dan saran kebijakan mengenai pe-
rubahan iklim dan kemiskinan pada pemerintah lokal, dan juga mengetahui tantangan-
tantangan dimasa yang akan datang dari Aceh berkaitan dengan isu-isu tersebut. Tujuannya 
adalah untuk memperkuat kapasitas pemerintah lokal untuk mengembangkan kebijakan 
yang ramah lingkungan dan dapat dipertahankan dalam suatu perubahan iklim (UNDP 
2010a). 

Pencegahan Krisis dan Pemulihan, didanai UNDP: Indonesia adalah salah satu negara yang 
cenderung mengalami bencana didunia. Bencana-bencana alam mengancam pembangunan 
manusia dan merongrong pencapapaian Tujuan Pembangunan Milenium. Konflik sosial 
adalah hambatan pembangunan lainnya yang serius. Program Pembangunan PBB (UNDP) 
oleh karena itu memberikan prioritas untuk mendukung pencegahan krisis dan upaya-upaya 
pemulihan Indonesia. UNDP mendukung kedamaian jangka panjang dan stabilitas Indonesia 
melalui fokus tiga area kunci : (1) reduksi resiko bencana, (2) perdamaian melalui 
pembangunan (3) pemulihan bencana (UNDP 2010b). 

Program Perubahan Iklim, didanai WWF: Ada suatu konsensus yang kuat dan berkembang 
bahwa manusia mempunyai peranan dalam perubahan ini, dan karena hal ini WWF 
membantu untuk memperlambat proses ini dan mendukung alam dan komunitas untuk 
beradaptasi pada perubahan-perubahan ini (WWF 2010). 

Program Kelautan, didanai WWF: WWF-Indonesia bekerja sama dengan penanam modal 
yang relevan untuk menciptakan suatu jaringan Wilayah Perlindungan Laut, dimana 
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komunitas terlibat secara aktif dalam perencanaan, implementasi dan memperoleh manfaat 
dengan area konservasi kelautan dan skema manajemen perikanan (WWF, 2010). 

Pengukuran Vulnerabilitas dan Kapasitas di Kalimantan Barat, Indonesia, didanai oleh World 
Vision: proyek ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat pada komunitas mis-
ikn, memobilisasi mereka untuk bertindak, mendukung adaptasi mereka terhadap dampak-
dampak dari perubahan iklim, mengukur kebijakan lokal, dan menggunakan informasi ilmiah 
sekunder dan metode-metode baru untuk mengukur resiko-resiko. Metode pemrograman 
baru dan media pengukuran vulnerabilitas yang distandardisasikan sekarang telah 
digunakan dalam program World Visinon (World Vision 2010). 

4.2. Langkah-langkah Mitigasi di Indonesia 

Kehutanan dan energi adalah sektor-sektor dengan potensi mitigasi terbesar di Indonesia. 
Dalam Rencana Aksi Nasional Terhadap Perubahan Iklim Indonesia juga mengindentifikasi 
energi, hutan dan juga kelautan dan sektor perikanan sebagai prioritas: 

Energi 

Untuk mendukung upaya mitigasi dalam sektor energi dan untuk mencapai campuran energi 
yang optimal, tiga poin kunci telah diidentifikasi yakni: 

a. Diversifikasi energi 
b. Konvervasi energi, dan 
c. Implementasi teknologi bersih (seperti Penampungan dan penyimpanan kabron-

CCS). 

Secara detail, aktifitas-aktifitas berikut telah diidentifikasi untuk a. Diversifikasi Energi: 

 Pemetaan potensi, penelitian dan pembangunan energi baru dan energi yang dapat 
diperbaharui yang sesuai dengan karakteristik Indonesia. 

 Memberikan insentif pada perkembangan dan penggunaan energi baru dan sumber 
daya energi yang dapat diperbaharui. 

 Mendorong harga yang pantas untuk komoditas, teknologi dan bahan bakar dengan 
mengkalkulasikan dan memasukan biaya sosial dan lingkungan dalam biaya produksi 
dan harga jual. 

 Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pada energi polusi rendah dengan me-
ningkatkan penggunaan sumber daya yang dapat diperbaharui. 

 Membangun sistem energi yang dapat disentralisasikan dan meningkatkan peng-
gunaan energi baru lokal dan energi yang dapat diperbaharui. 

 Membangun lebih banyak infrastruktur untuk teknologi emisi rendah 

Secara detail, aktifitas-aktifitas berikut telah diidentifikasi untuk b. Konservasi Energi: 

 Diseminasi informasi mengenai konservasi energi pada konsumen energi. 

 Insentif dan disinsentif melalui mekanisme finansial. 

 Regulasi untuk mengimplementasikan konservasi energi untuk semua sektor peng-
guna dan mengimplementasikan standar penghematan energi. 

 Mengurangi intensitas energi, diantaranya dengan implementasi label karbon dalam 
produksi industri. 

 Menggunakan sains dan teknologi untuk mengembangkan produk berkualitas bagus 
yang ringan, efisien, dan fungsional. 

 Merumuskan dan mengimplementasikan standar pembangunan hemat energi. 

Hutan 

 Mencegah pembalakan liar untuk mengurangi pelepasan emisi CO2 ke atmosfir 

 Rehabilitas hutan dan lahan untuk meningkatkan kapasitas penyerapan karbon (pe-
ningkatan penampungan) dan mengatur resistansi dan adaptabilitas pada peristiwa-
peristiwa yang berkaitan dengan iklim yang ekstrim. 
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 Merestrukturisasi sektor kehutanan, khususnya industri dan mengakselerasi pem-
bangunan hutan perkebunan untuk meningkatkan kapasitas penyerapan karbon. 

 Memperkuat area hutan dengan mengklarifikasi status hutan dan batasan-batasan 
dengan institusinya, kemudian aktifitas yang ilegal dapat dikurangi dan penimbunan 
karbon dapat ditingkatkan. 

 Mekanisme insentif dan disinsentif untuk pemerintah lokal dalam meningkatkan 
cakupan vegetasi hutan, dengan pengawasan dan evaluasi. 

 Menjauhkan dan mencegah kebakaan hutan 

 Manajemen lahan gambut yang dapat dipertahankan (NAP 2007). 

Sektor kelautan dan perikanan 

 Penanaman pohon bakau dan vegetasi area pesisir dengan keterlibatan masyaraakt 
dan pada waktu yang sama meningkatkan pendapatan mereka. 

 Rehabilitasi batu karang melalui transplantasi dan batu karang buatan. 

 Memperluas area Perlindungan Laut hingga 20 juta hektar pada tahun 2020. 

 Penelitian untuk mengkaji potensi dan meningkatkan absorpsi CO2 dari sektor kelau-
tan oleh plankton, batu karang dan rumput laut, dll (Nap 2007). 

4.2.1. Proyek Mitigasi Multi-/Bilateral di Indonesia (beberapa diantaranya): 

UN-REDD-Programme, didanai oleh Norway: Indonesia memegang peringkat ketiga 
terbesar dunia dalam hal hutan hujan tropis, tetapi berada pada urutan kedua terbesar 
didunia dalam hal pembakaran hutan. Pada faktanya, sekitar 70% dari emisi gas rumah kaca 
Indonesia berkaitan dengan degradasi lahan, penggunaan lahan yang tidak tepat, dan kon-
versi lahan. Oleh karena itu UNDP membantu Indonesia dalam mempersiapkan reduksi ska-
la besar dari emisi gas rumah kaca melalui Program Kolaboratif PBB untuk Mengurangi Emi-
si dari Pembakaran Hutan dan Degradasi Hutan dalam Negara-negara Sedang Berkembang 
(UN-REDD Programme). UN-REDD adalah suatu kolaborasi inisiatif antara FAO, UNDP dan 
UNEP, bertujuan untuk membantu negara-negara dengan hutan tropis dalam menciptakan 
pengelolaan yang merata, pantas, dan transparan untuk mengurangi emisi dari pembakaran 
hutan dan degradasi hutan (UNDP 2010a). 

Manfaat Iklim melalui Proteksi Lapisan Ozon, UNDP : UNDP telah menjadi lembaga terde-
pan dalam membantu Indonesia untuk meratifikasi dan mengimplementasikan Protokol Mon-
treal,yang membahas tentang reduksi dan penahapan substansi-substansi yang mengan-
cam baik lapisan ozon dan/atau menyebabkan perubahan iklim. Tujuan dari penghilangan 
chlorofluorocarbon (CFCs) adalah penting secara khusus, dan terutama Pemerintah Indone-
sia melarang semua impor CFC pada tahun 2008. Reduksi dan penahapan substansi 
berbahaya dan beracin dari polusi industri adalah tujuan yang sama pentingnya. UNDP 
berupaya untuk menghasilkan reduksi emisi gas rumah kaca dalam skala besar dari sektor 
swasta dengan lebih dari 300 perusahaan swasta terlibat dalam proyek Protokol Montreal 
(UNDP 2010a). 

Program Pinjaman Kebijakan Pembangunan Perubahan Iklim (CC DPL), didanai oleh Bank 
Dunia (200 juta dollar Amerika): mendukung agenda kebijakan pemerintah terhadap 
perubahan iklim, suatu isu mengenai kecemasan pemanasan global. CC DPL memberikan 
dukungan dalam tiga area inti : (i) membahas kebutuhan untuk memitigasi emisi gas rumah 
kaca Indonesia; (ii) meningkatkan adaptasi dan upaya reseliensi dalam sektor-sektor kunci; 
dan (iii) memperkuat institusi dan rangka kerja kebijakan yang diperlukan untuk respon 
perubahan iklim yang berhasil. Suatu pendekatan yang meningkatkan stabilitas adaptif, 
membangun resiliensi komunitas dan meningkatkan kesiapan untuk mengatasi bencana-
bencana yang masuk akal untuk Indonesia, suatu kepastian. Indonesia juga bisa memohon 
bentuk pendanaan global baru untuk membantu dalam respon adaptasi ini (Bank Dunia 
2010). 
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Dana Bantuan Perubahan Iklim Indonesia (ICCTF): Mekanisme pendanaan yang efektif 
sangat penting untuk menarik sumber daya pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. 
Indonesia sedang dalam proses mengoperasionalisasikan ―Dana Bantuan Perubahan Iklim 
Indonesia‖ (ICCTF), suatu Dana Bantuan Ganda (MDTF) dimaksudkan untuk mendanai 
langkah-langkah inisiatif dalam perubahan iklim di Indonesia. Sebenarnya ICCTF adalah 
MDTF pertama yang dimiliki secara nasional, dikelola dan digunakan di Indonesia. UNDP 
telah ditunjuk sebagai manager dana transisional untuk ICCTF, dan membantu Pemerintah 
dalam mengoperasionalisasikan dana tersebut. Beberapa donor sudah berjanji untuk 
memberikan kontribusi bagi ICCTF, seperti DFID, AusAID, Norway dan Departemen Energi 
Amerika Serikat (UNDP 2010a). 

Kemitraan Hutan dan Iklim Kalimantan (KFCP), dukungan inisiatif Pemerintah Australia (30 
juta dollar selama empat tahun): Dibawah KFCP, Australia dan Indonesia bekerja sama 
dalam mengembangkan dan mengimplementasikan suatu aktifitas demonstrasi REDD skala 
besar di Kalimantan Tengah. Bertujuan untuk mendemonstrasikan suatu pendekatan yang 
dapat dipercaya, adil, dan efektif untuk mengurangi emisi dari pembakaran hutan dan 
degradasi hutan, termasuk degradasi lahan gambut yang dapat menginformasikan 
kesepakatan perubahan iklim global pasca-2012 (KCFC 2010). 

FORCLIM, GTZ: Dengan Program Hutan dan Perubahan Iklim (FORCLIME), Jerman 
mendukung upaya-upaya Indonesia untuk mengurangi emis gas rumah kaca dari sektor 
kehutanan, untuk melindungi biodiversitas hutan didalam wilayah bagian tengah Kalimantan 
dan untuk mengimplementasikan manajemen hutan yang dapat dipertahankan untuk 
dampak yang positif bagi orang-orang. Tindakan langsung oleh Jerman akan berfokus untuk 
membantu Indonesia agar siap dalam mengimplementasikan mekanisme REDD dimasa 
yang akan datang (‗proses kesiapan‘) (GTZ 2010). 

Kemitraan untuk Bumi yang Dingin, Jepang (pinjaman lebih dari 300 juta dollar Amerika): 
Pinjaman Program Perubahan Iklim, dimana Pemerintah Jepang dan Pemerintah Indonesia 
bersepakat, dilokasikan untuk proyek-proyek yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. 
Modal dan agunan ditanggung oleh Bank Jepang untuk Kerja sama Internasional (JBIC), 
Nippin Export dan Investment Insurance (NEXI), Organisasi Pengembangan Teknologi 
Energi dan Industri Baru (NEDO), dan dengan Dana Energi Bersih ADP. Pinjaman total 300 
juta dollar untuk Indonesia diberikan pada bulan Juli 2008. 

Proyek Lahan Gambut Kalimantan Tengah (CKPP), didanai oleh Wetland: merupakan suatu 
proyek yang bekerja dalam salah satu lahan gambut yang terdegradasi dari wilayah tersebut: 
eks-Proyek Mega Rice di Kalimantan Tengah untuk melindungi hutan rawa gambut yang 
tersisa dan merestorasi lahan gambut yang mengalami degradasi di Indonesia (Wetland, 
2010). 

Perubahan iklim, Pelangi Indonesia: Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim, oleh 
karena itu program-program pembangunan dalam berbagai sektor harus menyertakan isu-
isu perubahan iklim dalam rencananya untuk persiapan yang lebih baik. Pelangi Indonesia 
memainkan peranannya dengan mengarahkan perubahan iklim pada kebijakan-kebijakan 
nasional dan lokal. Mencakup kolaborasi dalam aktifitas mitigasi dan adaptasi perubahan 
dan juga partisipasi dalam negosiasi perubahan iklim internasional. Sebagai contoh, 
perhutanan dalam CDM: Penelitian ini bertujuan untuk memahami aspek-aspek lokal dari 
implementasi mekanisme pembangunan bersih (CDM) menurut Protokol Kyoto dalam sektor 
kehutanan. Penelitian ini dilakukan bekerja sama dengan para peneliti lokal dalam area-area 
yang paling potensial menjadi wilayah proyek hutan CDM. Tiga studi kasus dilakukan di 
Jambi, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tengah secara parsial didanai oleh Pemerintah 
Finlandia (Pelangi 2010). 

Inisiatif Konservasi Hutan (FCI), didanai oleh WWF: Ekspansi kelapa sawit menimbulkan 
kecemasan diantara para konsumen dan NGO karena dampak lingkungan dan sosialnya 
(misalnya, pembakaran lahan saat membersihkan area mereka, destruksi konservasi hutan 
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yang bernilai dan polusi sungai). FCI berlaku sebagai suatu tantangan besar di Indonesia, 
diantara yang lainnya disebabkan karena pertemuan kedua terbaru dari Konfrensi berkaitan 
dengan Minyak Kelapa Sawit yang bisa dipertahankan (RSPO) dilaksanakan di Jakarta pada 
tahun 2004 yang bertujuan untuk kelanjutan konservasi hutan yang bernilai (HCVF) dan 
pembentukan praktek manajemen yang lebih baik. WWF-Indonesia telah disertakan sebagai 
suatu anggota dalam Steering dan Organisasi Komite dari RSPO. WWF berfokus, misalnya 
untuk HCVF, untuk mendukung pekerjaan didalam perkebunan kelapa sawit dan juga 
kebutuhan untuk mengembangkan pelajaran-pelajaran dan dokumen laporan yang baik 
(WWF 2010). 
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5 Kebijakan Perubahan Iklim dan Reduksi Resiko Bencana 

5.1. Kebijakan Perubahan Iklim 

Rangka kerja internasional untuk mengatasi tantangan yang diberikan oleh perubahan iklim 
dikhususkan dalam dua Konvensi PBB: Rangka Kerja Konvensi pada Perubahan Iklim PBB 
(UNFCC) dan Protokol Kyoto. Konvensi tersebut bermaksud untuk menstabilkan konsentrasi 
gas rumah kaca dalam atmosfir pada level yang dapat mencegah interferensi antropogenik 
berbahaya dengan sistem iklim. Protokol Kyoto mengatur kewajiban target reduksi emisi un-
tuk negara-negara industri yang meratifikasi protokol tersebut. 

Pada Bulan Desember 2011, Afrika Selatan akan menjadi tuan rumah konferensi iklim inter-
nasional selanjutnya dari PBB yang masih harus melakukan banyak pekerjaan yang terting-
gal dari negosiasi sebelumnya di Cancun, Meksiko 2010. Komunitas internasional sepakat 
pada suatu Perjanjian Cancun yang tidak mengikat dengan perolehan campuran. Sisi positif 
termasuk pengaturan Dana Iklim Hijau untuk membantu negara-negar sedang berkembang, 
suatu proses untuk membahas isu-isu kerugian dan kerusakan yang disebabkan oleh 
perubahan iklim dan registrasi untuk aksi negara-negara sedang berkembang untuk 
beradaptasi pada perubahan iklim dan untuk mendukung implementasinya. Keputusan 
tersebut juga menyadari bahwa target emisi terkini tidak cukup ambisius dan bahwa mereka 
harus menaikkan skalanya dan memberikan lebih banyak transparansi pada kemajuan 
aktual. Beberapa defesiensi penting masih tersisda sebagai contoh pertanyaan tentang 
bagaimana rangka kerja legal akan tidak melihat pada jadwal yang telah ditentukan untuk 
membuat keputusan ini. 

Untuk Durban, pihak-pihak yang harus membawa sains kembali kedalam proses UNFCC 
dan menemukan cara-cara untuk menjembatani ―perbedaan giga ton‖ yang besar antara janji 
reduksi terkini dan apa yang sebenarnya dibutuhkan secara ilmiah untuk tetap berada 
dibawah 1.5°C kenaikan temperatur global rata-rata. Perbedaan ini mencakup sebagai 
contoh target reduksi emisi terkini yang rendah dari Eropa hanya 20% dibawah level 1990, 
ketika target berbasiskan sainss membutuhkan setidaknya 40% untuk Eropa. 

Dimasa yang lalu, Indonesia telah memainkan peranan aktif dan konstruktif dalam negosiasi 
iklim internasional dengan menjadi tuan rumah pada konferensi iklim COP-13 tahun 2007, 
yang membentuk Peta Jalan Bali untuk kesepakatan iklim global yang baru. 

Pada tingkat nasional, Indonesia telah memberikan perhatian pada manajemen lingkungan 
sejak awal tahun 1980an. Jangkauan dari kerusakan ekologi sosial hingga sekarang masih 
menjadi stimulus untuk Indonesia agar mengambil langkah yang lebih kuat dalam 
merestorisasi dan mengelola lingkungan. Walaupun Indonesia tidak mempunyai obligasi 
apapun untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, tapi memiliki kepentingan dalam memain-
kan peranan yang aktif dalam upaya-upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Indone-
sia meratifikasi Konvensi Rangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCC0 tahun 1984 dan 
meratifikasi Protokol Kyoto tahun 2004 (NAP 2007). Indonesia menyerahkan Komunikasi 
Nasional Pertama pada Perubahan Iklim tahun 1999 kepada UNFCCC. 

Divisi Perubahan Iklim dari Kementrian Lingkungan adalah titik penting berlaku sebagai 
otoritas nasional yang dirancang untuk Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM). Suatu 
komite nasional untuk perubahan iklim dan komite steering dibentuk untuk memberikan 
pengarahan kebijakan yang luas dan untuk membuat keputusan alokasi dana. Steering 
Komite dilaksanakan oleh panel advisori dan komite teknik yang dikepalai oleh MoE dan 
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Indonesia mengeluarkan 
Rencana Aksi Perubahan Iklimnya ― Rencana Aksi Nasional terhadap Perubahan Iklim‖ 
tahun 2007 (ADB 2009). 
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Rencana Aksi Nasional tersebut mencakup mitigasi dan juga adaptasi sebagai aktifitas 
komplementer. ‗Adaptasi pada perubahan iklim adalah aspek kunci dari agenda 
pembangunan nasional, untuk mendapatkan pola-pola pembangunan yang tahan terhadap 
dampak perubahan iklim terkini dan dimasa yang akan datang‘ (Nap 2007). Rencana terse-
but mengidentifikasi sektor-sektor yang paling beresiko berikut ini: 

 Sumber daya air 

 Pertanian 

 Wilayah pesisir, kelautan dan perikanan 

 Infrastruktur 

 Kesehatan 

 Kehutanan dan Biodiversitas 

Indonesia telah melakukan beberapa aksi untuk mengimplementasikan Konvensi dan 
Protokol dalam mengantisipasi perubahan iklim, yang mencakup upaya mitigasi dan 
adaptasi, termasuk diantaranya (NAP 2007): 
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 Undang-undang No.17/2006 membebaskan atau mengurangi pajak impor untuk 
peralatan teknologi bersih. 

 Instruksi Presiden No. 10/2005 dan Peraturan No. 00031/2005 untuk 
meregulasikan penghematan energi. 

 Instruksi Presiden No. 1/2006 berkaitan dengan Pasokan dan Aplikasi Bahan 
Bakar Bio sebagai bahan bakar alternatif. 

 Regulasi Presidensial No.5/2006 berkaitan dengan Kebijakan Energi Nasional. 

 Regulasi No. 1122 K/30/MEM/2002 berkaitan dengan Gardu Power Skala Kecil 
secara berurutan Peraturan No.002/2006 berkaitan dengan Gardu Power Skala 
Medium menggunakan sumber daya yang dapat diperbaharui. 

 Peraturan No.0002/2004 berkaitan dengan kebijakan pengembangan sumber 
daya yang dapat diperbaharui dan konservasi energi. 

 Pemantauan emisi Polusi Udara dari sektor Industri dengan pengujian emisi 
kendaraan bermotor. 

 Program Swasembada Energi Pedesaan untuk sumber energi dengan 
menggunakan hidro atau gardu power tenaga matahari. 

 Implementasi Program Produksi Lebih Bersih (CPEE) dan Efesiensi Energi 
dalam Sektor Industri (misalnya, semen, baja atau pupuk). 

 Meregulasikan dan Melarang impor barang-barang yang tidak ramah ling-
kungan. 

 Peraturan No. 7/2007 berkaitan dengan emisi standar sumber statis untuk boiler 
(pemanas). 
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 Untuk mendorong aktifitas proyek CDM di Indonesia, aktifitas pelatihan CDM 
telah dilakukan untuk para pemilik kunci. 

 Menciptakan sekolah lapangan iklim di 25 provinsi untuk meningkatkan pema-
haman informasi iklim dari para petani dan aplikasinya. Sebuah sekolah lapan-
gan iklim telah dibangun di Indramayu 
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 Membahas Kebakaran Hutan : (i) Peraturan Pemerintah No 4/2001 berkaitan 
dengan Kontrol Kerusakan Lingkungan dan atau Polusi Lingkungan berkaitan 
dengan Kebakaran Hutan dan Lahan. (ii) Upaya pencegahan Kebakaran Hutan 
dengan pemantauan satelit, pemantauan lapangan dari perusahaan, peman-
tauan kualitas udara, dan pendayagunaan komunitas untuk mengubah praktek 
pembersihan lahan dari penurunan dan kebakaran untuk tidak menggunakan 
api atau mengontrol api. Implementasi tersebut disertai dengan partisipasi dari 
masyarakat dan langkah-langkah yang tepat misalnya: meningkatkan pelatihan 
petani. (iii) Membuat Agni Manggala (brigade pengendali kebakaran hutan) un-
tuk memantau, mencegah dan mengatasi kebakaran hutan. 

 Mengeluarkan Instruksi Presiden No.4/2005: Dalam keputusan ini, Presiden te-
lah memerintahkan untuk mengakselerasi pemusnahan pemotongan hutan ile-
gal diarea hutan dan distribusinya diseluruh kawasan Republik Indonesia. 

 Manajemen Pesisir Terpadu diimplementasikan melalui aktifitas perencanaan 
hutan bakau di bagian utara Jawa, pantai timur Sumatera dan beberapa provin-
si. Tujuannya adalah untuk menyadarkan masyarakat terutama wanita,pada 
degradasai vegetasi pesisir yang berfungsi sebagai penampung karbon, mem-
buat potensi ekonomi untuk eko-turisme dan mendorong penggunaan arang ke-
lapa sebagai sumber energi sebagai pengganti bakau. 

 Rumusan konsep Pedoman untuk Konservasi Air (absorpsi dan waduk air), dan 
Gerakan Kemitraan Hemat Air Nasional. 

 Manajemen batu karang dengan mentransplantasikan batu karang hidup dari 
satu tempat ke tempat lain untuk mengakselerasi regenerasi batu karang yang 
sudah rusak tersebut. 

 Penggunaan pembatas air untuk mengurangi erosi dalam area-area pinggir 
pantai. 

 Rehabilitasi dan Reboisasi Lahan : (i) Gerakan Nasional untuk Rehabilitasi La-
han (Gerhan) untuk menanam kembali hutan lebih dari 59 juta hektar lahan 
kritis di Indonesia. (ii) Menurut Indonesia Hijau (MIH), telah melaksanakan pro-
gram sejak tahun 2006 untuk meningkatkan cakupan vegetasi (perbaikan dari 
manajemen air, tanah, dan stabilisasi pesisir), konservasi energi dan proteksi 
atmosfir. 

 Manajemen Lahan Gambut: (i) Instruksi Presiden No.2/1007 berkaitan dengan 
Revitalisasi dan Rehabilitas Lahan Gambut yang Dapat dipertahankan. (ii) 
Rumusan naskah Manajemen Lahan Gambut yang dapat dipertahankan. (iii) 
Kementrian Lingkungan melakukan inventarisasi dan pemetaaan karakteristik 
lahan gambut. (iiii) Restorasi lahan gambut dengan saluran bendungan untuk 
meningkatkan dan mempertahankan level air. 

 Program pembatasan saluran sungai menyatakan bahwa 472 saluran harus 
dikaji. 

 Deklarasi Jantung Borneo (22 juta ha hutan hujan tropis di Kalimantan (Indone-
sia, Malaysia, dan Brunei Darussalam) ditanda tangani tahun 2007 oleh ketiga 
negara, dan termasuk komitmen untuk mengelola wilayah hutan Kalimantan 
dengan baik. 

 Perbaikan dalam kebijakan lahan yang mengakibatkan secara tidak langsung 
suatu reduksi dari emisi gas rumah kaca melalui penurunan degradasi dan 
pembakaran hutan.    
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 Pertemuan Kementrian APEC Kelautan dan Perikanan di Bali pada bulan Sep-
tember 2005 mengadopsi ―Rencana Aksi Bali‖ yang mengantisipasi dampak-
dampak dari perubahan iklim pada pembangunan nasional sumber daya kelau-
tan. 

 Pada tahun 2007 pada Pertemuan APEC di Australia, 21 pemimpin dari ang-
gota APEC mendukung ―Langkah Segitiga Koral‖ (CTI) dengan tujuan utama 
untuk mengadaptasi perubahan iklim melalui konservasi dan pelestarian 75,000 
km2 batu karang dienam negara. 

 Untuk‘ air semi tertutup‖, menurut Konvensi PBB pada Hukum Laut 1982 (UN-
CLOS-1982) mendukung kerjasama antara Indonesia, Australia dan Timor 
Leste untuk melindungi laut dan ekosistem di Arafura dan pantai Timor. 

 Dengan program Sulu-Sulawesi wilayah Laut-eko (SSME) antara Indonesia dan 
Malaysia bekerja sama untuk konservasi kelautan.  

Menurut Protokol Kyoto, negara-negara sedang berkembang didorong untuk memberikan 
kontribusi terhadap reduksi emisi melalui perdagangan hak-hak emisi. Mekanisme Pem-
bangunan Bersih (CDM) memungkinkan proyek mitigasi dalam negara-negara sedang 
berkembang untuk mendapatkan kredit reduksi emisi yang sah (CER, yang bisa dijual untuk 
negara-negara industri untuk membantu mereka mencapai target emisi mereka. Mekanisme 
ini bertujuan untuk menstimulasi pembangunan yang dapat dipertahankan dan reduksi emisi 
dalam negara-negara sedang berkembang. 

Komisi Nasional pada Mekanisme Pembangunan Bersih dibuat pada tahun 2005 sebagai 
otoritas nasional yang ditunjuk (DNA). Komisi ini bertanggung jawab untuk mengeluarkan 
surat persetujuan proposal proyek CDM yang memenuhi kriteria pembangunan yang dapat 
dipertahankan dari Indonesia. Komisi tersebut terdiri dari perwakilan sembilan lembaga 
pemerintah. Dipertengahan Januari 2011, 48 proyek CDM didaftarkan dan 49 validasi di 
Indonesia. Diluar dari proyek yang terdaftar tersebut 23 proyek pencegahan metan 
(kebanyakan pemulihan air limbah), 8 energi biomassa dan 6 proyek gas tempat 
pembuangan limbah. Untuk informasi lebih lanjut mengenai CDM di Indonesia, silahkan lihat 
http://dna-cdm.menlh.go.id/ 

5.2. Kebijakan Reduksi Resiko Bencana 

Reduksi resiko bencana adalah mengenai menempatkan langkah-langkah untuk membatasi 
dampak negatif dari bencana alam, khususnya pada bencana skala medium yang sering ter-
jadi yang secara berkesinambungan mengikis hasil pembangunan dari masyarakat. Aktifitas 
reduksi bencana mengurangi nafkah pencaharian dari suatu bencana yang terjadi (melalui 
hal-hal seperti mekanisme proteksi banjir, diversifikasi mata pencaharian, praktek bangunan 
yang aman), dan atau memperkuat kemampuan masyarakat untuk merespon dan mengatasi 
bencana (aktifitas kesiapan bencana seperti tempat perlindungan dari angin topan atau rute 
evakuasi). 

Reduksi resiko bencana mengintegrasikan kondisi-kondisi fisik dari suatu bahaya dengan 
faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi vulnerabilitas dan resiliensi masyara-
kat. Oleh karena itu sering dikaitkan dengan kuat pada adaptasi perubahan iklim. Baik re-
duksi resiko bencana maupun adaptasi perubahan iklim bertujuan untuk meminimalisir dam-
pak dari bencana alam, termasuk peristiwa cuaca ekstrim. 

Membangun resiliensi komunitas pada bencana alam dan perubahan iklim adalah penting 
untuk pembangunan. Oleh karena itu, lembaga-lembagan pembangunan dan kelompok 
komunitas mengintegrasikan adaptasi perubahan iklim kedalam reduksi resiko bencana. 

Manajemen area bencana Indonesia berubah secara signifikan setelah tsunami samudera 
India tahun 2004 dan komitmennya pada Hyogo Framework untuk Aksi 2005-2015. Selama 
masa ini, negara-negara didunia, termasuk Indonesia, menyadari bahwa hanya menanggapi 

http://dna-cdm.menlh.go.id/
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bencana tidaklah cukup—lebih banyak hal harus dilakukan untuk mengurangi resiko dari 
bencana-bencana yang terjadi ini. Berinvestasi dalam reduksi resiko bencana tidak hanya 
menyelamatkan nyawa dan mata pencaharian—tapi membantu mengurangi biaya yang 
digunakan untuk menanggapi bencana-bencana tersebut, dapat memberikan suatu langkah 
perlindungan untuk ekonomi yang sedang berkembang, dan membantu melindungi 
infrastruktur penting (AIFDR 2010). 

Pada tahun 2007 Indonesia mengeluarkan Hukum Manajemen Bencana yang pertama 
(24/2007), yang menggarisbawahi banyak peranan dan tanggung jawab dari Pemerintah 
Indonesia, pemerintah sub-nasional dan individu dalam melindungi negara dari bencana 
alam. Sebagai bagian dari hukum ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia 
(BNPB), dibentuk dan diberikan tanggung jawab untuk melanjutkan hukum ini kedepan. Mitra 
kunci pemerintah dan sektor komunitas dari BNPB, seperti Platform Nasional untuk Reduksi 
Resiko Bencana, bekerja sama dengan BNPB untuk mencapai komponen mitigasi dan 
reduksi resiko dari hukum ini melalui implementasi Rencana Aksi Nasional untuk Reduksi 
Resiko Bencana (2010-2013) dan Rencana Manajemen Bencana (2010-2014) (AIFDR 
2010). 
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