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Ringkasan
Eksekutif
(Executive
Summary)

Indonesia telah mengembangkan sejumlah besar kebijakan dan peraturan
yang dapat mendukung pelaksanaan instrumen mi gasi perubahan iklim berbasis
pasar atau biasa disebut "pasar karbon". Untuk menyikapi lebih lanjut opsi
instrumen kebijakan ini, dapat dilakukan beberapa hal:
a. Sosialisasi instrumen berbasis pasar
Peningkatan kapasitas dan pemahaman dari pemangku kepen ngan terkait
kemungkinan untuk menerapkan instrumen berbasis pasar sebagai alat
pelaksana kebijakan di berbagai sektor dapat dilakukan.
b. Koordinasi perumusan peta jalan untuk sistem perdagangan izin emisi
Menerapkan instrumen berbasis pasar, khususnya dalam bentuk sistem
perdagangan izin emisi, akan memberikan insen f nyata yang membuat
penghematan energi dan pemanfaatan energi terbarukan menjadi pilihan yang
lebih hemat biaya bila dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar dan
teknologi yang nggi karbon. Untuk itu, perlu dilakukan koordinasi dengan sektor
teknis untuk merumuskan peta jalan menuju penerapan sistem perdagangan izin
emisi/limbah sebelum 2024.
c. Mempersiapkan mekanisme penyaluran insen f pengurangan emisi GRK
(result-based ﬁnancing/RBF) bagi sektor non-kehutanan melalui BPDLH dan
sumber pendanaan lainnya.
Dalam hal ini terdapat elemen-elemen yang sudah ada di bawah kerangka
kebijakan yang ada yang dapat diarahkan serta digunakan untuk implementasi
RBF. Di bawah kerangka kerja saat ini, pendanaan dalam bentuk subsidi
(sebagaimana dideﬁnisikan di bawah ketentuan untuk subsidi dalam Instrumen
Ekonomi Lingkungan dan/atau yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan melalui
No.51/POJK.03/2017) dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan proyek
energi terbarukan. Oleh karena itu, jika sumber pendanaan ini dapat dialokasikan
untuk membiayai skema pembiayaan berbasis hasil, pendanaan akan berfungsi
sebagai insen f lebih lanjut kepada pengembang proyek untuk melaksanakan
proyeknya secara eﬁsien karena manfaat keuangan dari skema RBF hanya akan
direalisasikan dari hasil operasi mereka.
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Pernyataan
Masalah
(Statement
of the Issue/
Problem)

Pemenuhan target penurunan
emisi Na onally Determined
Contribu on (NDC) Indonesia memerlukan dana besar yang dak memungkinkan ditanggung anggaran
pemerintah saja. Sebagai contoh,
temuan sementara Kementerian ESDM
yang mengungkapkan bahwa anggaran
pemerintah hanya mampu membiayai
1
20% target NDC di sektor energi . Untuk
mengatasinya diperlukan investasi
swasta dalam pelaksanaan kegiatankegiatan mi gasi perubahan iklim
seper penghematan energi, pemanfaatan energi terbarukan, pengolahan limbah, pengelolaan hutan
ber-kelanjutan, dan lain sebagainya.
Untuk meningkatkan investasi swasta
dalam upaya mi gasi perubahan iklim,
diperlukan instrumen kebijakan
inova f yang dapat membatasi dan/

atau mengurangi emisi gas rumah kaca
(GRK) sekaligus dapat memobilisasi
investasi rendah emisi secara op mal
dan cost-eﬀec ve.
Berkaca dari pengalaman
berbagai negara, instrumen mi gasi
yang berbasis pasar adalah salah satu
opsi kebijakan inova f yang dapat
dipergunakan untuk meningkatkan
par sipasi pihak non pemerintah
dalam mengurangi emisi GRK.
Instrumen ini bekerja dengan cara
memberikan nilai ekonomi atas emisi
GRK (carbon value) sebagai insen f
bagi para pihak yang berhasil menurunka n e m i s i G R K . Pe n ge m b a n ga n
instrumen berbasis pasar memerlukan
ndak lanjut segera dari Pemerintah
d i a nta ra nya d e n ga n m e l a ku ka n
koordinasi kebijakan untuk mendukung
pelaksanaan instrumen mi gasi
perubahan iklim berbasis pasar di
Indonesia.

Fakta atau
Kondisi Saat Ini
(Existing
Condition)

A. Kesiapan Kebijakan di Indonesia
untuk Implementasi Instrumen
Berbasis Pasar

emisi GRK yang fokus pada sektor
pertanian, kehutanan dan lahan
gambut, energi dan transportasi,
industri dan pengelolaan limbah
(dengan target 26% melalui upaya
sendiri dan 41% melalui dukungan
internasional pada tahun 2020).
• UU No. 16/2016 – Komitmen untuk
men u ru n ka n emis i GR K ya n g
dicantumkan di dalam dokumen
NDC Indonesia, dengan target 29%
dengan upaya sendiri dan 41%
dengan dukungan internasional,
pada tahun 2030).

Indonesia telah mempunyai
sejumlah kebijakan dan peraturan yang
d a p at m e n d u ku n g p e l a ks a n a a n
instrumen mi gasi berbasis pasar, baik
s e c a ra l a n g s u n g m a u p u n d a k
langsung. Beberapa kesiapan
ke b i j a ka n d a l a m i m p l e m e n t a s i
instrumen mi gasi berbasis pasar
dapat dijabarkan sebagai berikut:
Kebijakan terkait penurunan emisi
GRK
• PERPRES No. 61/2011 – Rencana
Aksi Nasional untuk menurunkan
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Berdasarkan laporan KLHK dan IESR.
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Kebijakan yang mendukung
lingkungan
• PERPRES No.71/2011 – Inventori

GRK Nasional
• PERMEN LHK No.P73/MENLHK/
S E TJ E N / K U M . 1 / 1 2 / 2 0 1 7 d a n
PERMEN LHK No.P72/MENLHK/
SETJEN/KUM.1/12/2017 –
Operasionalisasi inventori; perhitungan metodologi dan sistem
MRV.
• PERMEN LHK No.71/2017 – Sistem
Registri Nasional (SRN).
Kebijakan terkait instrumen instrumen
berbasis pasar
• UU No.17/2004 (Protokol Kyoto) -Peraturan perundang-undangan
yang pertama yang mendukung
i n st r u m e n b e r b a s i s p a s a r d i
Indonesia. Namun, relevansinya
diabaikan sejak menurunnya pasar
karbon khususnya CDM.
• UU No.32/2009 – Pengakuan untuk
melestarikan fungsi lingkungan,
pengembangan dari instrumen
ekonomi lingkungan yang bersifat
wajib.
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 51/POJK.03/2017 dan No.
60/POJK.04/2017 – Pendanaan
keberlanjutan dan green bonds.
B. Peraturan Pemerintah 46 Tahun
2017

mencakup ga bagian: (i). perencanaan
pembangunan dan kegiatan ekonomi;
(ii). pendanaan lingkungan; dan (iii).
i n s e n f d a n / a t a u d i s i n s e n f.
Ketentuan-ketentuan di bawah PP ini
dan khususnya yang berada di bawah
ketentuan untuk Instrumen Ekonomi
Lingkungan jelas mendeﬁnisikan
kebutuhan untuk “fasilitasi pengembangan kelembagaan” sebagaimana
diis lahkan dalam teks peraturannya
untuk pelaksanaan salah satu atau
semua instrumen yang dicakup oleh
regulasi. Pasal 36 dari peraturan
tersebut menyatakan bahwa rancangan dan pelaksanaan Instrumen
Ekonomi Lingkungan harus dilakukan
oleh unit kerja atau lembaga khusus
untuk instrumen baik di kementerian,
lembaga atau ngkat daerah. Oleh
karena itu, sebuah unit kerja atau
ins tusi perlu dibentuk untuk menyediakan layanan yang diperlukan untuk
merancang, mengembangkan,
m e m p e r ke n a l ka n d a n m e n g implementasikan instrumen berbasis
pasar untuk Indonesia. Jelas, peraturan
pemerintah PP No.46/2017 meletakka n d a s a r ya n g s a n gat p e n n g
terhadap pengembangan instrumen
berbasis pasar.
C. Peraturan Presiden 77 Tahun 2018

Sebagai turunan dari UndangUndang No. 32 Tahun 2009, maka telah
diterbitkan Peraturan Pemerintah PP
No.46/2017 yang memberikan deﬁnisi
dan deskripsi yang lebih rinci atas
instrumen ekonomi lingkungan.
Menurut peraturan ini, instrumen
ekonomi lingkungan adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk
m e n d o ro n g p e m e r i n t a h p u s a t ,
pemerintah daerah, dan orang lain
untuk pelestarian lingkungan.
I n st r u m e n e ko n o m i l i n g ku n ga n

Sebagai bentuk pengelolaan
pendanaan lingkungan hidup seper
yang tercantum di dalam PP
No.46/2017 Pasal 30 ayat 3, maka
diterbitkan Peraturan Presiden No. 77
Tahun 2018 yang merinci prinsip,
mekanisme, organisasi yang mengatur
pendanaan lingkungan hidup, dan
sebagainya. Berdasarkan peraturan ini,
pengelolaan dana lingkungan hidup
diar kan sebagai suatu sistem dan
mekanisme yang digunakan untuk
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Berdasarkan hasil kajian pemetaan kebijakan yang dibuat oleh PMR Indonesia.
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mendanai upaya perlindungan dan
p e n ge l o l a a n l i n g ku n ga n h i d u p .
Pengelolaan dana lingkungan hidup
dapat dilakukan melalui kegiatan
penghimpunan, pemupukan dan
penyaluran dana, dengan prinsip yang
diterapkan dalam pengelolaan dana
lingkungan hidup, yaitu: transparan,
eﬁsien, efek f, proporsional, dan
akuntabel. Salah satu bentuk penyaluran dana lingkungan hidup
sebagaimana yang diatur dalam
peraturan ini adalah perdagangan
karbon.
Potensi Kontribusi dari IBP dalam
Pencapaian Target Kebijakan Sektor
Energi
Jika dilihat dari kebijakan yang
sudah ada hingga saat ini, pada
dasarnya beberapa instrumen mi gasi
berbasis pasar dapat memberikan
kontribusi yang potensial dalam
mi gasi perubahan iklim. Berdasarkan
hasil kajian pemetaan kebijakan di
Indonesia telah menunjukkan bahwa
penerapan instrumen berbasis pasar
akan sangat mendukung pencapaian
tujuan yang ditetapkan dalam rangkaian kebijakan tersebut2, beberapa
contohnya sebagai berikut:
• Pengelolaan Energi (UU No.30/
2 0 0 7 ) ya n g b e r t u j u a n u n t u k
mencapai kebebasan energi dan
mengamankan supply energi. Dalam
mendukung pencapaian tujuan UU
ini untuk memenuhi permintaan
energi nasional, maka opsi IBP yang
dapat diterapkan adalah sistem
perdagangan emisi, ser ﬁkat energi,
dan pembiayaan berbasis hasil.
• Pengembangan Konservasi Energi
Nasional (PP No.70/2009) yang
bertujuan untuk pelaksanaan
konservasi energi. Penyediaan
insen f untuk konservasi energi
melalui implementasi IBP dapat
dilakukan dengan menerapkan opsi
sistem ser ﬁkat eﬁsiensi energi.
• Kebijakan Energi Nasional (PP No.
4
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•
•

•

•

•

79/2014) yang bertujuan untuk
menjabarkan target nasional untuk
pengembangan energi. Penyediaan
insen f untuk konservasi energi
melalui implementasi IBP dapat
dilakukan dengan menerapkan opsi
sistem ser ﬁkat eﬁsiensi energi.
Pengembangan Percepatan
Insfrastruktur Ketenagalistrikan
(Perpres No. 14/2017).
Implementasi dari IBP akan mendukung percepatan dari pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dengan me-nyediakan
insen f untuk instalasi baru dari
energi terbarukan. Opsi IBP yang
dapat diterapkan di bawah
peraturan ini adalah ser ﬁkat energi
dan pembiayaan berbasis hasil.
Pemanfaatan dari energi terbarukan
untuk men-supply ketenagalistrikan
(PERMEN ESDM No. 50/2017).
Implementasi dari IBP dapat
mengatasi beberapa isu terkait
dengan sistem feed-in-tariﬀ. Opsi
IBP yang memungkinkan untuk
diterapkan adalah ser ﬁkat energi
dan pembiayaan berbasis hasil.
Peta jalan penurunan emisi di
industri semen (PERMEN Perindustrian No. 12/2012). Beberapa
opsi IBP yang dapat diterapkan,
seper ser ﬁkat energi, pajak
karbon/levy, dan pembiayaan
berbasis hasil, dapat membantu
pencapaian target sektor industri.
Standar Industri Hijau (PERMEN
Perindustrian No.51/2015 dan
PERMEN Perindustrian No.14/2017)
yang mengatur pedoman untuk
standar industri hijau dan
metodologi ser ﬁkasi. Opsi IBP yang
dapat mendukung peraturan ini
adalah ser ﬁkat energi, pajak
karbon/levy, dan pembiayaan
berbasis hasil. Potensi kontribusinya
adalah pembentukan dari kerangka
untuk sistem MRV dan auditor pihak
ke ga untuk proses validasi dan
veriﬁkasi dari instrumen berbasis
pasar.

Pilihan dan
Rekomendasi
kebijakan
(Policy Options and
Recommendations)

Pe ra t u ra n - p e ra t u ra n y a n g
disebutkan di atas dapat dijadikan
sebagai fondasi untuk operasionalisasi
suatu instrumen mi gasi perubahan
iklim berbasis pasar. Beberapa hal yang
dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Jika dilihat dari sisi kebijakan yang
sudah ada saat ini, maka kerangka
untuk merancang, mengembangkan
dan implementasi dari sistem
perdagangan emisi telah tersedia di
dalam instrumen ekonomi
lingkungan. Meskipun, sistem MRV
seharusnya diperkuat untuk tujuan
yang spesiﬁk dari sistem perdagangan emisi, kerangka untuk
sistem MRV-pun sudah dibentuk.
2. Struktur dasar untuk implementasi
sistem ser ﬁkat eﬁsiensi energi
sudah ada, contohnya Standar
Industri Hijau yang dapat digunakan
sebagai dasar.

3. Saat ini, belum ada aturan khusus
yang dapat mendukung implementasi dari ser ﬁkat energi terbarukan
yang bersifat wajib.
4. Sudah ada kajian analisis yang
d i l a k u ka n o l e h Ke m e n t e r i a n
Keuangan terkait pajak dan
kebijakan ﬁskal di Indonesia, yang
menunjukkan bahwa pengenalan
dari pajak baru akan menjadi
tantangan.
5. Pendanaan dalam bentuk subsidi
dapat digunakan untuk mendukung
implementasi dari proyek energi
terbarukan.
6. Sudah ada peraturan yang mengatur
secara langsung mengenai pengelolaan dana lingkungan hidup
yang salah satu bentuk penyaluran
dana-nya adalah mekanisme perdagangan karbon.

Berdasarkan kondisi saat ini
menunjukkan bahwa Indonesia telah
mengembangkan sejumlah besar
kebijakan dan peraturan yang dapat
mendukung pelaksanaan instrumen
mi gasi perubahan iklim berbasis
pasar. Untuk menyikapi lebih lanjut
opsi rekomendasi ini dapat dilakukan:

Insen f yang diatur dalam
ketentuan di bawah peraturan ini
saat ini dak cukup untuk mencapai
target pengurangan emisi gas rumah
kaca. Oleh karena itu, dak ada
insen f ekonomi yang cukup untuk
meningkatkan aksi mi gasi di
Indonesia. Dalam situasi seper ini,
jelas bahwa penerapan instrumen
berbasis pasar adalah jalan terbaik
sebagai alat kebijakan untuk
m e n c a p a i ke t a h a n a n e n e r g i
nasional dan mengurangi emisi gas
rumah kaca, menghilangkan konﬂik
yang ada di antara kebijakan dan
peraturan di sektor tenaga listrik
dan menjadikannya saling
melengkapi. Menerapkan
instrumen berbasis pasar apakah itu
dalam bentuk sistem perdagangan
emisi, sistem ser ﬁkat eﬁsiensi
energi atau skema pembiayaan

a. Sosialisasi instrumen berbasis
pasar
Peningkatan kapasitas dan
pemahaman dari pemangku
kepen ngan terkait kemungkinan
untuk menerapkan instrumen
berbasis pasar sebagai alat
pelaksana kebijakan di berbagai
sektor dapat dilakukan.
b. Koordinasi perumusan peta jalan
untuk sistem perdagangan izin
emisi
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berbasis hasil akan memberikan
insen f nyata yang akan membuat
peng-hematan energi dan opsi
energi terbarukan menjadi pilihan
yang hemat biaya, bukan bahan
bakar, teknologi atau sumber
karbon intensif lainnya. Untuk itu,
perlu untuk melakukan koordinasi
dengan sektor teknis untuk
merumuskan peta jalan menuju
penerapan sistem perdagangan izin
emisi/limbah sebelum 2024.

untuk implementasi RBF. Di bawah
kerangka kerja saat ini, pendanaan
dalam bentuk subsidi (sebagaimana
di-deﬁnisikan di bawah ketentuan
untuk subsidi dalam Instrumen
Ekonomi Lingkungan dan/atau yang
disediakan Otoritas Jasa Keuangan
melalui No.51/POJK.03/ 2017)
dapat digunakan untuk mendukung
pelaksanaan proyek energi
terbarukan. Oleh karena itu, jika
sumber pendanaan ini dapat
dialokasikan untuk membiayai
skema pembiayaan berbasis hasil,
pendanaan akan berfungsi sebagai
i n s e n f l e b i h l a n j u t ke p a d a
pengembang proyek untuk
melaksanakan proyeknya secara
eﬁsien karena manfaat keuangan
d a r i s ke m a R B F h a n y a a k a n
direalisasikan dari hasil operasi
mereka.

c. M e m p e r s i a p k a n m e k a n i s m e
penyaluran insen f pengurangan
emisi GRK (result-based ﬁnancing/
RBF) bagi sektor non-kehutanan
melalui BPDLH dan sumber
pendanaan lainnya.
Dalam hal ini terdapat elemenelemen yang sudah ada di bawah
kerangka kebijakan yang ada yang
dapat diarahkan serta digunakan
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P P No . 4 6 Ta h u n 2 0 1 7 tenta n g
Instrumen Ekonomi Lingkungan.

Policy Brief ini diterbitkan sebagai
bagian dari kerjasama antara Pusat
Penelitian dan Pengembangan
Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan
Perubahan Iklim, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
dengan program Partnership for
Market Readiness (PMR) di
Indonesia.
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