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Briefing Paper 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global 

 

Komitmen Penuh Tanda Tanya:  

Pandangan Kritis Masyarakat Sipil  

atas INDCs Indonesia 
 

Latar Belakang 

Pada tanggal 30 Agustus 2015 yang lalu, Pemerintah Indonesia lewat Dewan Pengarah Perubahan 

Iklim telah mempublikasikan Draft Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) yang 

akan di-submit pada tanggal 20 September 2015 ke Sekretariat UNFCCC. Pengumpulan ini 

sesungguhnya sudah mundur dari batas waktu yang ditentukan pada COP 20 di Lima, Peru yang 

mentargetkan Maret 2015 sebagai batas waktu pengumpulan INDCs. 

 

Sebagaimana negara besar lain, Indonesia membutuhkan waktu yang relatif panjang untuk 

meramu berbagai isu dan tawaran solusi yang dilakukan berbagai pihak, baik pemerintah sendiri, 

sektor privat, masyarakat sipil, maupun inisitif yang langsung datang dari masyarakat. Pada saat 

yang sama, Indonesia juga perlu meletakkan kontribusi nasionalnya dalam agenda utama 

pemerintah yang mentargetkan pertumbuhan ekonomi rata-rata minimal 5% per tahun.  

 

Dengan demikian, dapat diduga bahwa terdapat dinamika tarik-menarik yang cukup besar antar 

sektor pemerintah sebelum akhirnya draft INDCs dapat dipublikasikan. Bukan sesuatu yang 

berlebihan, jika organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk 

Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global menyimpulkan bahwa draf INDCs yang 

dihasilkan merupakan dokumen politis yang sarat kepentingan dan tidak dimaksudkan untuk 

mengubah yang telah ada dan/atau diimplementasikan dengan semaksimal mungkin.  

 

Berikut ini adalah poin-poin kritis yang menjadi posisi kami: 

 

1. Kejelasan Intensi Pengurangan Emisi 

Dokumen INDCs Indonesia tidak menyebutkan dengan jelas intensi pengurangan emisinya. 

Dipaparkan bahwa Indonesia akan melanjutkan komitmen penurunan emisi tahun 2009 yakni 

26% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2020. Meski 

demikian, ada pertanyaan besar terkait komitmen Indonesia ini yang tak kunjung terjawab, yakni 

menyangkut baseline emisi yang digunakan. Angka 26-41 % yang sudah disampaikan sebelumnya 

masih dipertanyakan baselinenya karena dokumen resmi REL/FREL sampai saat ini belum ada. 
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Perpres 61 tahun 2011 tentan RAN GRK yang dirujuk INDCs tidak menyebut tahun baseline untuk 

semua sektor. Dalam Komunikasi Nasional Kedua (SNC), baseline REL masing-masing sektor 

berbeda-beda, samar-samar bahkan beberapa sektor tidak disebut. Energi dan industri, misalnya, 

proyeksinya adalah 2010-2030. Kehutanan menyebut  proyeksi emisi dan stok karbon pada 2000-

2005 tapi juga menyebut rentang deforestasi dari 1996-2006. Submission FREL yang diajukan BP-

REDD gagal menemukan titik kompromi pada Desember 2014. Submission itu mengambil angka 

2000 – 2012. INDCs mengambil baseline 2000-2010. Sementara data NFMS sudah ter-update dari 

1990-2012. SNC belum menyinggung baseline untuk gambut dan pertanian.  

 

Alhasil baseline yang digunakan adalah baseline emisi tahun 2000-2005. Padahal tahun 2005-2015 

pergerakan ekonomi dan industri yang cukup masif telah menyebabkan pelepasan emisi yang 

besar. Selain itu, dengan upaya pengurangan emisi di LULUCF yang dikatakan telah melalui 

“langkah-langkah yang signifikan”, tidak ada juga hasil evaluasi pengurangan emisi, setelah 

komitmen 26%-41% dibuat, yakni antara 2009-2015. Hasil evaluasi itu penting untuk menilai 

efektivitas upaya pengurangan emisi di berbagai sektor.  

 

Dalam dokumen juga disebutkan bahwa  “Setelah tahun 2020, Indonesia mempertimbangkan 

target yang lebih besar.” Kalimat ini jelas menggambarkan bahwa Indonesia tidak berani 

memastikan komitmennya.  Apabila, indikasi penurunan emisi sebesar 29% dengan skenario BAU 

pada tahun 2030 merupakan komitmen yang dimaksud, maka lagi-lagi diperlukan klarifikasi 

mengenai baseline yang digunakan. Komitmen untuk menurunkan emisi menjadi tidak berarti 

jika tidak ada transparansi yang penuh atas data baseline dan metodologi yang digunakan, 

memungkinkan pemantauan independen dan akurasi perhitungan mengenai apa yang 

sebenarnya terjadi di lapangan 

 

Kami sangat menyarankan INDC memasukan unsur-unsur Specific, Terukur, Relevan, dan 

berbasis waktu (Specific, Measurable, Relevant, Time-bound/SMART) untuk bisa mencapai target 

penurunan emisi yang bisa diverifikasi di masa depan. Hal ini juga seharusnya mencakup kegiatan 

yang kredibel yang akan dilakukan Pemerintah antara saat ini dan tahun 2020, yang akan 

membangun fondasi pembangunan bertanggung jawab jangka panjang, serta jalan menuju nol 

emisi. 

 

2. Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Rentan Perubahan Iklim  

Dalam konteks negara kepulauan seperti Indonesia, adaptasi menjadi titik tekan yang harus 

diangkat dalam skema perubahan iklim. Akan tetapi pengabaian terhadap adaptasi masih nampak 

dalam dokumen INDCs. Disebutkan bahwa, Indonesia akan menentukan jumlah dana yang 

dibutuhkan sampai tahun 2020 dan seterusnya berdasarkan analisa kebutuhan adaptasi 

perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana, sementara jumlah pendanaan yang 

dibutuhkan untuk mitigasi telah teridentifikasi. Pada bagian lain diungkapkan bahwa 

membangun ketahanan iklim perlu proses yang panjang dan biaya yang besar. Ini 

menggambarkan bahwa adaptasi memang tidak pernah menjadi prioritas dibandingkan dengan 



P a g e  3 | 13 

 

mitigasi yang barangkali secara pendanaan memang lebih strategis. Padahal komitmen 

pendanaan yang selama ini mengalir masuk ke Indonesia berbentuk utang, hibah, campuran 

utang dan hibah serta bantuan teknis, bersumber dari negara industri, lembaga keuangan 

internasional dan swasta, yang ditujukan untuk aktivitas mitigasi perubahan iklim, datang dengan 

berbagai persyaratan (conditionalities) yang dapat mengintervensi kedaulatan negara dalam 

menentukan kebijakan dan aksi penurunan emisi pada tingkat nasional dan sub-nasional.  

Dalam praktek penanganan bencana ekologis, kita juga menyaksikan bahwa dampak perubahan 

iklim tidak menjadi satu panduan pembangunan nasional, sehingga upaya untuk memperluas 

eksploitasi sumberdaya alam dalam pembangunan nasional melalui berbagai proyek 

pembangunan tidak mampu dikontrol, ijin-ijin perluasan perkebunan kelapa sawit dan hutan 

tanaman industri pada kawasan gambut dan hutan alam masih terus berlangsung demikian juga 

dengan eksploitasi kawasan karst serta pembangunan infrastruktur dan pembangkit energi 

berbahan baku batubara. 

Selain itu,  alternatif tentang integrasi antara upaya mitigasi dan adaptasi tidak tergambar secara 

jelas karena strategi yang dibangun terbatas pada pemberdayaan masyarakat. Padahal 

pengintegrasian keduanya dapat berkontribusi secara signifikan dalam menempatkan masyarakat 

sebagai aktor utama mitigasi dan dengan demikian memperoleh manfaat dari mitigasi, sementara 

hasil dari pengurangan emisi dari upaya mitigasi tersebut juga menjadi lebih permanen karena 

terdukung dari sisi sosial ekonomi masyarakat.  

Pemerintah juga perlu menegaskan perlunya kontribusi negara-negara maju ataupun perusahaan-

perusahaan yang memiliki sejarah pelepasan emisi GRK yang signifikan kepada wilayah-wilayah 

yang terpapar dampak perubahan iklim sampai di titik di mana adaptasi tidak mungkin lagi 

dilakukan dan satu-satunya jalan adalah bermigrasi (loss and damage). Oleh karenanya, 

pemerintah juga perlu mempersiapkan perangkat yang mengakomodir mekanisme loss and 

damage di tingkat nasional. Kami juga menghimbau agar pemerintah menyiapkan langkah dan 

modal adaptasi secara lebih serius mengingat dampak perubahan iklim yang semakin riil seiring 

berjalannya waktu.   

 

3. Pengingkaran Masyarakat Adat Sebagai Indigenous Peoples di Indonesia 

 

Draft INDC dalam bahasa Indonesia menyebutkan masyarakat adat namun dalam bahasa Ingris 

yang akan menjadi dokumen resmi yang diserahkan oleh pemerintah istilah yang digunakan 

adalah adat communities bukan indigenous peoples. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah 

Indonesia masih mengingkari masyarakat adat di Indonesia sebagai indigenous peoples 

sebagaimana tertuang dalam The UN Declaration on The Rights of Indigenous Peoples/UNDRIP, di 

mana Indonesia merupakan salah satu negara anggota PBB yang mendukung adopsi oleh Sidang 

Umum PBB pada tanggal 13 September 2007. INDC bertentangan dengan Putusan Mahkamah 

Konstitusi No 35/2012 yang menggunakan UNDRIP dan Konvensi ILO 169 tentang Indigenous and 

Tribal Peoples.   
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Dari aspek konstitusionalitas, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling maju dalam 

pengakuan dan penghormatan atas hak-hak masyarakat adat sebagaimana diamanatkan dalam 

Pasal 18 B Ayat(2) dan Pasal 28I Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 dan berbagai Undang-

undang. Sikap ingkar ini juga tidak konsisten dengan tindakan dan sikap pemerintah Indonesia di 

berbagai perjanjian dan arena internasional yang selama ini secara konsisten menggunakan istilah 

indigenous peoples yang tertuang dalam berbagai dokumen resmi Pemerintah Indonesia, 

diantaranya adalah: Perayaan The International Day of the World’s Indigenous Peoples  pada tahun 

2006 oleh Presiden SBY; Letter of Intent (LoI) antara Pemerintah Norwegia dan Pemerintah 

Indonesia tentang Cooperation on reducing greenhouse gas emissions from deforestation and forest 

degradation; Forest Investment Program (FIP); Convention on Biological Diversity/CBD (Konvensi 

Keanekaragaman Hayati) dan Nagoya Protocol serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2013 tentang 

Pengesahan Nagoya. 

 

Selanjutnya Sikap Pemerintah Indonesia ini juga merupakan pengabaian terhadap “Concluding 

observations on the initial report of Indonesia” oleh Committee on Economic, Social and Cultural 

Rights Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 19 June 2014. Komite ini meminta Pemerintah 

Indonesia untuk segera mensahkan UU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak 

Masyarakat Adat dan mengakui masyarakat adat sebagai indigenous peoples.  

 

Peran penting masyarakat adat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui pengelolaan 

hutan lestari dan rehabilitasi harus menjadi roh strategi nasional untuk mitigasi dan adaptasi 

perubahan iklim yang tertuang dalam INDC. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan 

peta-peta wilayah adat baik yang sudah diserahkan kepada Pemerintah seluas 6,8 Juta Hektar 

maupun peta indikatif yang diperkirakan seluas 84 Juta Hektar. Dengan demikian, maka target 

komitmen pemerintah dalam penurunan emisi akan mudah dicapai.  

 

Dengan demikian maka INDC dalam Bahasa Inggris harus menyebutkan masyarakat adat sebagai 

indigenous peoples bukan adat communities. Jika tidak maka Indonesia tidak pantas 

mendapatkan manfaat dari kontribusi Masyarakat Adat dalam  mitigasi dan adaptasi perubahan 

iklim.  

 

4. Kurangnya Perspektif Gender  

Draf INDC yang disusun oleh Pemerintah Indonesia masih jauh dari konsiderasi dan perspektif 

gender, yang mana terlihat dari tidak diperhitungkannya perbedaan kebutuhan, peran dan 

prioritas dari perempuan dan laki-laki. Walaupun disebutkan di dalam bagian “Informasi untuk 

memberi kejelasan, transparansi dan pemahaman” mengenai “Perspektif Kelompok Rentan, 

termasuk Gender dan Komunitas Adat”, draf INDCs tidak mampu menunjukkan bagaimana 

pemerintah memperhitungkan serta mengakui perempuan sebagai salah satu pengambil 

keputusan utama ataupun mengintegrasikan perspektif gender tersebut ke dalam strategi yang 

dibangun.  
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Perspektif gender seharusnya dapat dituangkan dalam rupa strategi yang mendorong kebijakan 

atau langkah untuk memastikan akses, kapasitas dan kondisi pendukung untuk mencapai 

kesetaraan kotrol dalam hal pengambilan keputusan. Misalnya dengan melakukan peningkatan 

kapasitas untuk mengurangi ketidaksetaraan dan kesenjangan sosial antara perempuan dan laki-

laki. Selain itu, perspektif gender harus-lah menghitung kerentanan perempuan sekaligus 

mengidentifikasi potensinya sebagai aktor atau agen perubahan yang efektif terkait mitigasi dan 

adaptasi perubahan iklim sebab perempuan memiliki pengetahuan dan keahlian yang kuat yang 

dapat digunakan dalam mitigasi perubahan iklim, strategi pengurangan bencana dan adaptasi.  

Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ke-4 (2007) mencatat bahwa dampak 

perubahan iklim akan berbeda berdasarkan gender karena adanya perbedaan kapasitas, 

kesempatan, dan kerentanan antara laki-laki dan perempuan (Amy Lee, 2015). Oleh karenanya, 

upaya penanganan perubahan iklim secara netral gender akan memperkuat ketidak-adilan gender 

yang dialami perempuan akibat hambatan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang membatasi 

kapasitas mereka untuk mengatasi perubahan iklim, antara lain akses yang tidak seimbang 

terhadap sumber daya dan proses pengambilan keputusan, serta keterbatasan mobilitas 

menempatkan perempuan pada posisi mereka dipengaruhi oleh perubahan iklim secara tidak 

proporsional.  

5. Belum ada niat menghentikan ketergantungan bahan bakar fosil  
Sebenarnya, pemerintah Indonesia sepenuhnya menyadari bahwa pembakaran batubara 

menghasilkan emisi karbon yang sangat besar, di samping menghasilkan polusi partikel dan 

limbah kimia yang mencemari lingkungan lokal. Akan tetapi, solusi yang ditawarkan oleh 

pemerintah Indonesia masih saja terus melanggengkan industri bahan bakar fosil. Ketimbang 

memutus ketergantungan terhadap batubara dan bahan bakar fosil lainnya, pemerintah Indonesia 

justru mendorong clean coal technology sebagai solusi untuk mengurangi emisi karbon dari 

PLTU.  

Pemerintah Indonesia memang berencana untuk mengembangkan energi baru terbarukan. 

Namun ternyata pemerintah Indonesia gagal memahami makna energi baru terbarukan. 

Berdasarkan RUPTL 2015 – 2024, beberapa jenis energi baru terbarukan yang telah diidentifikasi 

oleh pemerintah Indonesia justru akan meningkatkan ancaman terhadap iklim, seperti 

geothermal, air dengan bendungan skala besar (mega dam), biofuel, coal bed methane, coal slurry 

dan nuklir. Oleh karena itu, perlu ada perubahan sistem tata kelola energi sehingga energi yang 

dikembangkan adalah energi yang bersih, aman, berbasis masyarakat dan berkelanjutan.  

Target 23% energi terbarukan pada energi campuran pada tahun 2025 adalah mengacu pada 

Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Target ini tidak 

menempatkan Indonesia pada jalur untuk dekarbonisasi karena peraturan pemerintah yang sama 

menetapkan porsi batubara minimal 30%.  Hal ini menunjukkan relasi yang kontraproduktif 

antara target penurunan emisi dengan model pembangunan, yang tetap mengedepankan 

penggunaan energi kotor dan pembongkaran kawasan hutan. Bagaimana mungkin menurunkan 

emisi karbon 29% pada 2030, jika karbon yang dihasilkan dari pembakaran batubara, justru 
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meningkat 2 kali lipat dari 201 juta tCO2 pada 2015 menjadi 383 juta tCO2 pada 2024? Belum lagi 

emisi karbon yang dibakar dari minyak dan gas, baik dari pembangkit listrik maupun kendaraan 

bermotor. Tidak jelas upaya pemerintah dalam upaya memperbaiki moda transportasi publik 

yang tidak rakus energi fosil. Sementara kawasan-kawasan hutan yang difungsikan untuk 

menyerap emisi, justru makin banyak akan dibongkar menggali batubara untuk memenuhi 

kebutuhan PLTU sekitar 250 juta ton/tahun, sebagaimana dituliskan dalam dokumen, 

“penggunaan lahan terlantar untuk energi terbarukan” sebagai tindakan untuk membangun sistem 

ketahanan pangan, air, dan energi.  

 

6. Biofuel: Solusi yang Salah 

Dalam dokumen disebutkan bahwa “Kebijakan Pemerintah mentargetkan penggunaan 

energy campuran pada tahun 2025 yang setidaknya 23% berasal dari energi baru dan terbarukan”. 

Salah satu energ baru dan terbarukan yang dimaksud adalah bahan bakar nabati (BBN) yang 

berasal dari kelapa sawit. Kewajiban penggunaan bahan bakar nabati  15% berbasis crude palm oil 

(CPO) berlaku efektif pada 1 April 2015. Kebijakan yang lebih dikenal dengan julukan B15 

menimbulkan implikasi terhadap peningkatan permintaan CPO nasional untuk konsumsi BBN 

domestik. Pemenuhan jumlah BBN dari kebijakan B15 akan bergantung sangat besar pada 

dialokasikannya sejumlah produksi CPO nasional untuk proses produksi BBN, yang dalam hal ini 

harus mempertimbangkan jumlah ketersediaan pasokan bagi kebutuhan domestik dan 

memenuhi permintaan ekspor dari pasar global.  

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dihasilkan dari lahan gambut yang ter-drainase dengan 

kedalaman air tanah gambut rata-rata 0,7 meter adalah 65 ton/CO2/Ha/tahun. Hingga tahun 

2014, total luas perkebunan sawit di lahan gambut telah mencapai lebih dari 11,5 juta Ha (Sawit 

Watch, 2014). Maka bisa diperkirakan total emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari 

perkebunan kelapa sawit pada tahun 2014 mencapai 747,5 juta ton CO2. Konversi lahan gambut 

menjadi perkebunan kelapa sawit, ditambah dengan buruknya pengelolaan perkebunan, juga 

menjadi penyebab kebakaran hutan dan kabut asap yang berulang kali terjadi di Riau, Jambi dan 

beberapa provinsi lain.  

Besarnya emisi gas rumah kaca yang dihasilkan untuk memproduksi bahan bakar nabati 

menjadi kontradiksi dari tujuan penggunaan BBN itu sendiri. Dengan laju ekspansi perkebunan 

kelapa sawit 500 ribu ha tiap tahun, perkebunan kelapa sawit skala besar juga memiliki dampak 

sosial. Dampak sosial tersebut di antaranya konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat adat 

dan komunitas lokal, kondisi buruh yang memprihatinkan, petani sawit yang kalah bersaing 

dengan perusahaan, lahan pangan yang terancam, pelanggaran HAM dan lain-lain1. Pemerintah 

sebaiknya mulai memikirkan alternatif energi bersih lain yang tidak berimplikasi pada konversi 

lahan dan pembangunannya tidak menghasilkan emisi GRK yang tinggi.  

Hal ini juga menunjukkan pentingnya pemerintah untuk melakukan kontrol lebih kuat 

terhadap pola produksi dan konsumsi yang mengacu kepada kebutuhan industri dan permintaan 

pasar yang cenderung meningkat. 

                                                           
1Down To Earth 2011, Tiominar  2011 dalam Sawit Watch dkk 2011. Ekspansi Kelapa Sawit di Asia Tenggara. Bogor 
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7. Moratorium Hutan dan Lahan Gambut Tak Berjalan Maksimal 

Di dalam draf INDCs, disebutkan klaim pengurangan emisi yang cukup signifikan melalui 

kebijakan moratorium ijin baru di hutan primer dan lahan gambut. Akan tetapi, data dari 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa tingkat deforestasi justru 

meningkat meskipun moratorium diberlakukan. Kenaikan tingkat deforestasi ini terjadi di hutan 

sekunder atau di wilayah berhutan di dalam konsesi yang tidak dilindungi oleh kebijakan 

moratorium. Analisa Greenpeace terhadap Inpres baru ini mengungkapkan luas hutan yang 

dilindungi seluas 63,8 juta hektar sementara luas hutan Indonesia yang seharusnya bisa 

diselamatkan mencapai 93,6 juta hektar. Perpanjangan ini juga tidak menyelesaikan masalah 

tumpang tindih izin yang ada di hutan moratorium yang mencapai 5,7 juta hektar. Dengan 

demikian sekitar 48,5 juta hektar hutan hujan Indonesia masih tetap terancam. Sebelum inpres 

moratorium diperpanjang, masyarakat sipil beramai-ramai mengusulkan bahwa moratorium tidak 

hanya diperpanjang, namun juga diperkuat. Sayangnya, aspirasi ini tidak dikabulkan pemerintah.  

 

8. Butuh Konsistensi untuk Perlindungan Pulau-pulau Kecil 

Dalam draft rencana INDCs, disebutkan bahwa “Indonesia sebagai negara kepulauan, sehingga 

adaptasi perubahan iklim berbasis darat dan laut sebagai strategi yang terpadu dalam menjamin 

ketahanan pangan, air, dan energi”. Dalam draft INDCs juga dikatakan bahwa “pulau-pulau kecil 

adalah wilayah yang sangat rentan dalam hal perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, dan 

kenaikan permukaan air laut”. Adalah benar adanya bahwa tingkat kerentanan pulau-pulau kecil, 

sangat dipengaruhi oleh kondisi ekosistem hutan alam di pulau kecil tersebut. Kajian yang 

dilakukan FWI menunjukkan, dari total 7 juta ha daratan di pulau-pulau kecil hanya tersisa 48 % 

yang memiliki tutupan hutan alam. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa perlunya 

keterpaduan upaya dalam hal adaptasi dan mitigasi menghadapi perubahan iklim di pulau-pulau 

kecil.  

Hasil kajian Maplecroft's Climate Change Vulnerability Index (Indeks Dampak Perubahan Iklim) 

juga menyebutkan rentannya pulau-pulau kecil di Indonesia. Dalam laporannya disebutkan 

bahwa 1.500 pulau di Indonesia akan tenggelam pada tahun 20502. Penyebab utama dari 

tenggelamnya pulau-pulau tersebut ialah karena adanya penambangan pasir dan abrasi pantai 

akibat naiknya permukaan air laut. Dalam draft dokumen INDCs juga disebutkan bahwa “sejak 10 

tahun lalu Indonesia telah menerapkan langkah-langkah adaptasi yang salah satunya ialah 

menambah jumlah area konservasi atau lindung di laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil”.  

Hal ini sangat bertolak belakang dengan kondisi nyata dari kegiatan investasi rakus ruang di 

pulau-pulau kecil di Indonesia. Sampai dengan tahun 2013 terdapat 1,4 juta Ha atau 20% daratan 

di pulau-pulau kecil telah dibebani seperti HPH, HTI, perkebunan sawit, dan pertambangan. 

Kegiatan pertambangan menjadi ancaman yang paling massif dengan luasan mencapai 0.82 juta 

                                                           
2Diambildarihttp://news.liputan6.com/read/2015581/1500-pulau-indonesia-diprediksi-tenggelam-pada-2050aksestanggal 6 maret 2015. 

http://news.liputan6.com/read/2015581/1500-pulau-indonesia-diprediksi-tenggelam-pada-2050
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Ha atau 55% dari total keseluruhan kegiatan investasi di pulau-pulau kecil. Disusul oleh HPH 

(17%), sawit (16%), dan HTI (10%)3. Dengan fakta seperti ini, komitmen pemerintah untuk 

melakukan audit dan review perijianan menjadi kebutuhan mendesak direalisasikan.  

Oleh karena itu, dokumen INDCs harus mampu memberi jaminan terhadap perlindungan 

ekosistem hutan dengan pembenahan tata kepengurusan pada pulau-pulau kecil untuk mencegah 

terjadinya konversi hutan alam. Salah satu faktor utama yang menjadi akar persoalan adalah tidak 

adanya sinergi kewenangan dan kebijakan pengelolaan ekosistem di pulau-pulau kecil di antara 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(KLHK). Padahal agenda kerja strategis di dalam NAWACITA sudah sangat jelas ingin 

mengembalikan Indonesia kepuncak kejayaan negara kepulauan sebagai bangsa maritim.  

 

9. Penguatan Tanggung Jawab Negara dalam  Menertibkan Sektor Bisnis 

Berkaitan dengan emisi dari kerusakan hutan, draf rencana INDC menyajikan beberapa usulan 

upaya, di antaranya “mengurangi deforestasi dan degradasi hutan ... melalui partisipasi aktif dari 

sektor swasta,”. Akan tetapi dalam konteks sektor swasta, komitmen ini tidak selaras dengan 

regulasi yang ada. Misalnya dalam regulasi sawit, UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan 

mewajibkan seluruh wilayah konsesi dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya dalam jangka waktu 6 

(enam) tahun. Sementara itu, banyak perusahaan sudah berkomitmen untuk tidak 

mengeksploitasi wilayah-wilayah yang memiliki nilai konservasi tinggi (high conservation value-

HCV) dalam wilayah konsesinya. Jika diperhadapkan dengan aturan yang ada, wilayah HCV 

tersebut terancam dilabeli sebagai tanah terlantar dan oleh karenanya dapat ditarik oleh 

Pemerintah Daerah dan ditawarkan kepada perusahaan lain yang kemungkinan besar justru akan 

mengeksploitasinya karena tidak memiliki tingkat komitmen yang sama.  

INDCs harus menunjukkan komitmen pemerintah untuk secara lebih progresif mentautkan 

antara kewajiban negara, standar perusahaan, serta upaya negara untuk memastikan bahwa 

perusahaan patuh. Jangan sampai negara justru tidak siap mengantisipasi inisiatif sektor swasta 

untuk menerapkan standar-standar yang ramah lingkungan dan berkontribusi pada pengurangan 

emisi dengan cukup signifikan.  

 

10. Jujurlah soal 12,7 juta Ha Perhutanan Sosial! 

Pada draft INDCs Indonesia, pemerintah berencana “mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, 

mendukung restorasi ekosistem dan perhutanan sosial melalui partisipasi aktif dari sektor swasta, 

usaha kecil dan menengah dan masyarakat lokal, baik untuk tahap perencanaan maupun tahap 

pelaksanaan. “Untuk mencapai target tersebut, seluas total 12,7 juta hektar kawasan hutan telah 

ditunjuk untuk perhutanan sosial, restorasi ekosistem, konservasi dan pemanfaatan secara lestari 

                                                           
3Fwi. 2014. Potret Keadaan Hutan Indonesia tahun 2009-2013. Bogor.  
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dengan mendorong partisipasi yang lebih besar dari kelompok-kelompok rentan, terutama 

masyarakat adat dan perempuan.” 

Pernyataan ini menunjukkan draft INDCs tidak sejalan dengan agenda kerja pembenahan tata 

kelola hutan melalui peningkatan kemitraan dengan masyarakat dalam mengelola hutan yang 

digagas Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Pada RPJMN 2015 – 2019, seluas 12,7 juta hektar 

kawasan hutan tersebut ditargetkan untuk dikelola masyarakat melalui skema HKm, HD, HTR, 

Hutan Adat, Hutan Rakyat (HR) dan Kemitraan. Sasaran dari perhutanan sosial tersebut adalah 

32 juta rakyat Indonesia di 33 ribu desa yang hidup di sekitar hutan4  Namun memasukkan 

inisiatif restorasi ekosistem dan konservasi, menunjukkan ketidakjujuran dan inkonsistensi 

pemerintah. Restorasi ekosistem diyakini akan diperuntukkan kepada sektor swasta, sementara 

upaya melakukan konservasi tidak memberi jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan hak 

mengelola sebuah kawasan hutan, terlebih untuk mendapatkan hak tenurial. Kedua skema ini 

berpotensi akan mengambil porsi besar dari 12,7 jt ha hutan yang seyogyanya diperuntukan bagi 

masyarakat. 

 

11. Perlu Kecermatan mengurangi Emisi melalui Limbah  

Kontribusi sektor limbah terhadap GRK cukup signifikan, yakni sebesar 11,42%. Oleh karenanya, 

optimalisasi pengurangan emisi dari sektor limbah menjadi sangat penting, dengan beberapa 

catatan. Pertama, Masyarakat miskin dan termarjinalkan seringkali tidak memiliki modal sosial 

yang cukup untuk menuntut perbaikan lingkungan di sekitar mereka dan malah seringkali 

terimbas dampak dari perbaikan lingkungan di wilayah yang lebih kuat posisi tawarnya atau lebih 

makmur. Oleh karena itu, negara harus hadir dalam memetakan nexus antara dampak limbah 

terhadap masyarakat sekitar dengan pengurangan GRK, bukan menyerahkan sepenuhnya dgn 

mekanisme pasar. Pengurangan emisi GRK dari sektor limbah, terutama dengan optimalisasi 

teknologi, harus menyadari betul pola-pola ketidakadilan lingkungan yg telah terjadi, dan harus 

dapat memicu keadilan lingkungan. Tanpa inventarisasi masalah keadilan lingkungan yg sudah 

terjadi, pengurangan GRK dapat memperlebar jurang ketidakadilan. Kedua, pengurangan emisi 

tidak dapat memisahkan diri dari isu pencemaran dan penegakan hukumnya yg lemah. Dalam hal 

ini, skema insentif bagi pelaku usaha/kegiatan yg berpartisipasi baik dalam pengurangan GRK 

(misal dengan skema CSR/insentif) tidak boleh memberi ruang bagi mereka untuk meloloskan 

diri dr tanggung jawab hukumnya. Ketiga, Reduce, reuse, recycle tidak dapat dilakukan pada 

tataran konsumen saja, melainkan harus ada kontrol terhadap produsen agar tidak mendorong 

konsumsi yang berlebihan (overconsumption). Keempat, pentingnya peningkatan kapasitas dan 

pendanaan yang disertaai dengan komitmen pengawalan implementasi oleh pemerintah. 

Pemerintah harus ada di dapat dalam menentukan inovasi-inovasi yang akan dilakukan, bukan 

hanya pasif menyambut investor/donor. Kelima, pemerintah harus menyediakan layanan 

pengaduan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat terdampak.  

                                                           
4http://print.kompas.com/baca/2015/07/06/12%2c7-Juta-Hektar-Hutan-Akan-Dikelola-Masyarakat 
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12. Penegakan Hukum sebagai Kondisi Pemungkin  

Posisinya memang di hilir, namun dalam rangka pengurangan emisi GRK posisinya menjadi amat 

vital. Sayang sekali, rencana penguatan penegakan hukum tidak tercermin dalam draf INDCs. 

Dalam diskusi publik yang diadakan pada tanggal 12 Agustus 2015 di Manggala, paparan tentang 

penegakan hukum tidak memperlihatkan inovasi yang menggembirakan.  Penegakan hukum 

harus diletakkan sebagai kondisi pemungkin efektivitas pengurangan emisi GRK di tengah cita-

cita pertumbuhan ekonomi yang melalui paket kebijakan deregulasi yang membuka keran 

investasi seluas-luasnya. Ada pandangan bahwa perubahan iklim merupakan hasil dari 

pengelolaan lingkungan yang baik. Pandangan ini keliru karena perubahan iklim adalah urusan 

ekonomi. Oleh karenanya, penegakan hukum yang didorong dalam upaya pengurangan emisi 

GRK tidak hanya terbatas pada isu pencemaran tetapi juga pada praktek-praktek berjalannya 

pemerintahan yang tidak bersih. Lantas, penegakan hukum pun harus berjalan lintas sektor. Ia 

tidak hanya menjadi tugas KLHK namun juga Kemendagri melalui pemerintah daerah yang harus 

dikelolanya, lewat perencanaan tata ruang misalnya. Perencanaan tata ruang justeru menjadi alat 

bagi pemerintah dan korporasi untuk mengendalikan ruang, merontokkan penguasaan tanah 

rakyat dan perubahan peruntukkan hutan guna mengakomodasikan kepentingan proyek-proyek 

ekonomi. Dalam kasus MP3EI dan MIFEE, terlihat jelas praktik penyimpangan dan perontokkan 

ketahanan iklim melalui politik tata ruang. Tindakan kongkrit yang musti dilakukan adalah 

melakukan dan mekanisme konsultasi RTRW yang seluas-luasnya melibatkan masyarakat, 

meninjau kembali kebijakan dan izin-izin pemanfaatan lahan dan hutan, serta penegakan hukum 

dan pemberian sanksi atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, cacat hukum 

dan merugikan hak hidup masyarakat, termasuk hak hidup perempuan.  

 

13. Proses Penyusunan Tidak Partisipatif 

Termuat klaim bahwa “Dalam penyusunan INDC, Pemerintah Indonesia telah melakukan 

konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang mewakili akademisi, sektor swasta, 

organisasi masyarakat sipil melalui lokakarya dan konsultasi di tingkat nasional dan lokal.” Koalisi 

berpendapat bahwa klaim ini perlu ditinjau ulang. Meski telah mengadakan beberapa kali diskusi 

publik yang mengundang banyak pihak, forum tersebut sangat padat materi dan menyisakan 

tidak banyak ruang untuk diskusi. Prosesnya lebih tepatnya disebut sebagai seminar karena tidak 

ada dokumen yang dikonsultasikan. Sesi sore, konsultasi tersebut sepi hanya tersisa beberapa 

orang. Proses tersebut justru berseberangan dengan prinsip-prinsip dasar partisipasi yang 

mengandalkan tidak hanya keterlibatan sebanyak-banyak peserta tapi kehadiran secara sadar dan 

mengambil pilihan argumentasi dan sikap secara sadar termasuk resikonya. Bentuk nyata suatu 

sikap sadar antara lain peserta memberikan kontribusi aktif sekaligus ada kepastian di pihak lain 

bahwa masukan-masukan tersebut dipertimbangkan dalam kebijakan yang dikonsultasikan. 

Diskusi-diskusi publik yang telah diadakan  tersebut sama sekali tidak mengusung spirit ini. 

 

Bahkan tidak jelas mekanisme pemerintah dalam menampung dan mengolah masukan dari 

masyarakat paska peluncuran draft INDC pada beberapa waktu yang lalu oleh kementrian KLHK. 
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Selain itu, perlu ditinjau ulang mengenai keterlibatan pemangku kepentingan perempuan, baik 

kementerian/lembaga pemberdayaan perempuan, organisasi perempuan, maupun perempuan 

terdampak, yang dapat membawa dan mewakili kepentingan perempuan sebagai salah satu 

subyek pemangku kepentingan dalam pelaksanaan INDC. 

 

 

14. Perlu tindakan konkrit 
Pemerintahan hari ini sangat luar biasa beretorika tentang Nawacita, namun pidato mimpi besar 

dan komitmen nasional pembangunan tentang katahanan iklim tidak berarti tanpa tindakan 

konkrit. Pondasi ketahanan iklim Indonesia, antara lain: kepastian perencanaan ruang dan 

penggunaan lahan, serta kepastian tenurial. Praktiknya, perencanaan ruang dan lahan melalui 

RTRWK, RTRWP dan RTRWN, dilakukan secara sentralistik, terjadi pembatasan partisipasi 

masyarakat dan dikendalikan kelompok kepentingan, sehingga secara substansi rancangan ruang 

tidak dapat mengakomodasikan kepentingan rakyat atas pembangunan dan gagal mengoreksi 

tata kelola pengelolaan hutan dan lahan. Demikian pula halnya dengan masih banyaknya konflik 

akibat tata kelola kehutanan dan lahan yang masih belum mampu diurai mengakibatkan sulitnya 

menyajikan data faktual tentang kawasan hutan serta terpinggirkannya masyarakat dari upaya 

pengelolaan hutan dengan model kelola masyarakat baik masyarakat adat maupun masyarakat 

lokal.  

 

Penutup 
Pemerintah Indonesia perlu melakukan konsolidasi terhadap problem struktural dalam negeri 

untuk menghasilkan usulan konkrit upaya penanganan terhadap dampak perubahan iklim secara 

nasional baik dilevel mitigasi maupun adaptasi. Trend meningkatnya kerusakan lingkungan 

hidup dan meningkatnya bencana yang terjadi akibat perubahan iklim perlu dilihat secara 

struktural dan menjadi landasan bagi upaya domestik Indonesia dalam menghadapi perubahan 

iklim. Kami menduga bahwa hal ini adalah pekerjaan rumah pemerintah yang hingga kini gagal 

dituntaskan.  

Dalam diskusi public yang dilakukan KLHK pada 12 Agustus 2015, pemerintah mengungkapkan 

bahwa di titik ini yang penting adalah pemenuhan prinsip-prinsip dan bukan soal benar salah. 

Pernyataan ini tampak jelas dalam draf INDCs yang disirkulasikan. Akurasi merupakan aspek 

yang dianggap remeh. Sayangnya, hal ini dapat berarti banyak, salah satunya ketidakseriusan 

pemerintah dalam menjadikan INDCs ini sebagai sebuah dokumen yang menjadi panduan negara 

dalam mengupayakan pencegahan dan penanganan perubahan iklim di tingkat nasional. Selain 

itu, kami juga tidak dapat melihat langkah-langkah (trajectory) yang jelas yang akan dilakukan 

oleh pemerintah untuk mencapai target pengurangan emisi. Karenya, bunyi “disclaimer” juga 

tidaklah mengejutkan mengingat pemerintah terbiasa untuk membuka celah ketidakpastian 

dalam setiap komitmennya, seperti baseline komitmen 26-41% yang tak pernah terjawab.  
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INDCs seharusnya merupakan komitmen yang dinyatakan secara tegas, mudah dipahami publik, 

dan menuju pada hasil akhir yang memadai untuk mencegah dampak perubahan iklim. Berikut 

ini adalah contoh usulan kami atas format INDCs yang seharusnya dinyatakan Pemerintah dalam 

dokumen INDCs saat ini.  

 

Kondisi Pemungkin 

Kondisi Pemungkin Target 

Isu  Kondisi Sekarang 2020 2025 2030 

Land tenure  …… …… …… …… 

Kepastian Rencana Tata Ruang 

dan Penggunaan Lahan  

…… …… …… …… 

Ketahanan Pangan …… …… …… …… 

Ketahanan Air …… …… …… …… 

Energi Terbarukan  …… …… …… …… 

 

Pengurangan Emisi 

Sektor Kontribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  BAU 2020 2030 

1. LULUCF …… …… …… …… 

2. Energi  …… …… …… …… 

 

Memang benar bahwa INDCs bukanlah tujuan, melainkan hanya sebuah permulaan untu menuju 

komitmen yang terpelihara serta terus maju. Meski demikian, perjanjian 2015 yang didasarkan 

pada berbagai komitmen negara yang kuat merupakan sebuah langkah awal yang dapat 

membangun ambisi lebih tinggi lagi, di mana seluruh dunia berkomitmen untuk menahan laju 

perubahan iklim secara lebih agresif hingga sampai pada berhentinya segala aktivitas yang 

mengarah pada pelepasan emisi. Bagaimanapun, pencegahan dan penanganan perubahan iklim 

merupakan investasi jangka panjang yang penting sebuah bangsa yang menghendaki  melindungi 

Warga Negara Indonesia, mendorong pembangunan daerah dan pedesaan, meningkatkan 

kualitas hidup bagi semua warga negara, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing global. 

Tanpa itu, upaya pembangunan masa kini sia-sia. Gencarnya pengadaan infrastruktur di berbagai 

daerah menjadi sia-sia karena komoditi yang bahkan tak bisa tumbuh. Oleh karenanya, INDCs 

perlu menunjukkan keseriusan lebih sebab ia akan menjadi dokumen sejarah yang menunjukkan 

sejauh mana generasi saat ini bersikap adil terhadap generasi mendatang [.] 
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