
Strategi Implementasi 
Instrumen Mitigasi Berbasis Pasar

 Dalam menentukan strategi penerapan instrumen pasar karbon atau carbon 
value yang berdasarkan biaya pengurangan emisi, Pemerintah dapat menggunakan 
kurva biaya pengurangan emisi (marginal abatement cost curve atau MACC).
 MACC memberikan petunjuk tentang biaya untuk mengurangi per unit emisi  
selama umur proyek atau kegiatan mi�gasi tertentu bila dibandingkan dengan biaya 
kegiatan yang menjadi baseline, umumnya dinyatakan dalam satuan USD/ ton CO2e. 
Untuk dapat menggunakan biaya mi�gasi sebagai acuan strategi instrumen berbasis 
pasar secara op�mal, Pemerintah perlu:

A. Memfasilitasi pengumpulan data dan informasi tentang biaya mi�gasi
 Bila dibandingkan dengan beberapa indikator lain, misalnya payback period, 
MACC lebih tepat untuk menjadi acuan pengambilan keputusan mi�gasi karena 
mencerminkan biaya suatu opsi mi�gasi selama umur proyek. Namun demikian   
perlu keha�-ha�an dalam membangun MACC, misalnya dalam memilih asumsi 
biaya teknologi baseline. Untuk itu, Pemerintah perlu membangun database biaya 
teknologi, misalnya CAPEX dan OPEX untuk se�ap jenis aksi mi�gasi. Selain 
bermanfaat untuk membangun MACC, database ini dapat dirujuk banyak pihak 
untuk melakukan perencanaan maupun pengambilan keputusan yang terkait.

B. Merumuskan berbagai opsi insen�f, termasuk jenis-jenis instrumen mi�gasi 
berbasis pasar, sesuai dengan �ngkat biaya dan potensi mi�gasinya.
 Walaupun penerapan carbon price dapat mencakup keseluruhan potensi 
mi�gasi, diperlukan pula kebijakan lain yang komplementer untuk menyikapi 
tantangan yang menghambat perwujudan aksi mi�gasi. Misalnya dalam hal aksi 
mi�gasi yang berbiaya nega�f (biasanya adalah kegiatan efisiensi energi), masih 
banyak jenis kegiatan yang belum dilakukan walaupun di atas kertas 
menguntungkan secara ekonomi dan tergolong low-hanging fruit. Hambatannya 
bisa dari sisi biaya  investasi yang �nggi, terbatasnya skema pembiayaan, kurangnya 
kapasitas teknis, dan lain-lain, sehingga diperlukan kebijakan ataupun program yang 
khusus untuk memungkinkan potensi mi�gasi ini dikonversi menjadi pengurangan 
emisi. 
 Beberapa opsi kebijakan/program untuk kegiatan yang berbiaya nega�f ini 
adalah:

Ÿ  Bantuan teknis dari pemerintah untuk pengembangan studi kelayakan 
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Pernyataan 
Masalah 

(Statement 
of the Issue/ 

Problem)

proyek.
Ÿ Subsidi  parsial  dari  pemerintah  berupa  pembayaran insen�f  berbasis  

kinerja  (result-based  payment)  per unit pengurangan emisi. Untuk 
kegiatan yang berbiaya mi�gasi rendah, pemerintah dapat menetapkan 
insen�f yang cukup saja untuk memperbaiki kinerja ekonomi proyek, 
misalnya mempercepat payback period. Perlu studi lebih lanjut untuk 
menetapkan �ngkat insen�f ini yang idealnya adalah lebih kecil dari nilai 
manfaat yang akan diterima masyarakat dari pengurangan emisi yang 
terjadi.

Ÿ Pemberian insen�f non-moneter, misalnya rekognisi, kemudahan 
mengakses pembiayaan, dan sebagainya.

 Dalam hal kegiatan mi�gasi yang biayanya tergolong �nggi, Pemerintah dapat 
menerapkan kebijakan atau program dengan sasaran agar MAC-nya menurun dalam 
jangka panjang. Insen�f ekonomi untuk kegiatan berbiaya mi�gasi �nggi sebaiknya 
�dak berasal dari anggaran negara tetapi dari interna�onal support, misalnya 
dengan cara melakukan kerjasama perdagangan karbon antar-negara yang khusus 
untuk kegiatan mi�gasi berbiaya �nggi. Dengan asumsi bahwa kegiatan mi�gasi 
tersebut �dak akan terlaksana tanpa insen�f yang signifikan maka dapat dijus�fikasi 
dampak dari transfer internasional hasil kegiatan mi�gasi tersebut terhadap 
pencapaian NDC Indonesia.

 Pemenuhan target penurunan 
e m i s i  N a � o n a l l y  D e t e r m i n e d 
C o n t r i b u � o n  ( N D C )  I n d o n e s i a 
memerlukan dana besar sehingga �dak 
memungkinkan ditanggung anggaran 

1pemerintah saja  sehingga diperlukan 
investasi swasta untuk kegiatan-
kegiatan mi�gasi perubahan iklim 
s e p e r �  p e n g h e m a t a n  e n e r g i , 
pemanfaatan energi terbarukan, 
pengolahan limbah, pengelolaan hutan 
ber-kelanjutan, dan lain sebagainya. 
Oleh karena itu, diperlukan instrumen 
ke b i j a ka n  i n o v a � f  y a n g  d a p a t 
membatasi dan/atau mengurangi emisi 
gas rumah kaca (GRK) sekaligus dapat 
memobilisasi investasi rendah emisi 
secara op�mal dan cost-effec�ve.
 B e r k a c a  d a r i  p e n ga l a m a n 
berbagai negara, instrumen mi�gasi 
yang berbasis pasar adalah salah satu 
opsi kebijakan inova�f yang dapat di-
pergunakan untuk meningkatkan 
par�sipasi pihak non pemerintah 
d a l a m  m e n g u ra n g i  e m i s i  G R K . 
Instrumen ini bekerja dengan cara 
memberikan nilai ekonomi atas emisi 
GRK (carbon value) sehingga praktek 

yang �nggi emisi akan menjadi mahal 
sehingga mendorong pengurangan 
emisi GRK.
 Penerapan instrumen mi�gasi 
berbasis pasar, atau yang akrab dikenal 
sebagai pasar karbon, harus dilakukan 
dengan mem-per�mbangkan berbagai 
peluang dan risiko baik yang terkait 
dengan jenis instrumennya ataupun 
cakupannya. Untuk menyikapi peluang 

2dan risiko yang terkait dengan cakupan  
instrumen pasar karbon, salah satu 
strategi yang bisa diambil adalah 
dengan memper�mbangkan potensi 
dan biaya jenis-jenis aksi mi�gasi.
 Sarana ( tools )  yang ser ing 
digunakan untuk mengkomunikasikan 
besaran potensi dan biaya mi�gasi 
adalah biaya pengurangan emisi 
(marginal abatement cost atau MAC). 
MAC memberikan petunjuk tentang 
biaya untuk mengurangi per unit emisi 
selama umur proyek atau kegiatan 
mi�gasi tertentu bila dibandingkan 
dengan biaya kegiatan yang menjadi 
baseline. Umumnya MAC dinyatakan 
dalam satuan USD/ton Co2e.

Kurva Biaya Pengurangan Emisi
 Adapun kurva biaya pengurangan 
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emisi (marginal abatement cost curve 
atau MACC) adalah suatu grafik yang 
menggambarkan MAC dan besaran 
potensi mi�gasi dari semua kegiatan 
mi�gasi yang diper�mbangkan. MACC 
dapat menjadi alat bantu pengambilan 
kebijakan yang efek�f karena ia 
memberikan sarana yang sederhana 
untuk mengiden�fikasi  kegiatan 
mi�gasi mana yang paling cost-effec�ve 
dan yang mana yang memberikan 
potensi mi�gasi yang besar. Secara 
visual, se�ap kegiatan mi�gasi yang 
dianggap dapat dilakukan sampai 
dengan waktu tertentu (misalnya, 
tahun 2020) ditampilkan sebagai suatu 
batang yang kemudian diurutkan mulai 
dari yang paling cost-effec�ve sampai 
dengan yang paling mahal biaya 
pengurangannya. Sumbu-y MACC atau 
�nggi batang merepresentasikan MAC 
sedangkan sumbu-x atau lebar batang 
merepresentasikan besaran potensi 
mi�gasinya seper� dalam contoh di 
Gambar 1. Batang yang berada di 
bawah sumbu-x atau MAC-nya nega�f 
berar� bahwa selama umur proyek-
n y a ,  ke g i a t a n  t e r s e b u t  d a p a t 
memberikan pendapatan ekonomi bila 
d ib a n d in gka n  d en ga n  keg iata n 
baseline.

Strategi Kebijakan Berdasarkan Biaya 
Pengurangan Emisi
 Secara umum, hubungan strategi 
kebijakan dan harga/biaya karbon 
ditunjukkan dalam Gambar 2 dimana 
digambarkan dalam ilustrasi tersebut 
bahwa carbon value dapat men-dorong 
mi�gasi di seluruh sektor ekonomi 
namun perlu juga dua jenis kebijakan 
lainnya, yaitu:

1. K e b i j a k a n  y a n g  m e n g -
hilangkan hambatan dan/atau 
mengadakan faktor pen-
dukung untuk memungkinkan 
mi�gasi  berbiaya nega�f 
(berada di sebelah kiri kurva 
biaya pengurangan emisi dan 
biasanya adalah kegiatan-
kegiatan efisiensi energi) yang 
belum terlaksana karena 
hambatan non ekonomi

2. Kebijakan yang secara jangka 
menengah/panjang akan 
menurunkan biaya kegiatan 
mi�gasi yang masih mahal 
(berada di ujung kanan kurva 
biaya) dan meningkatkan 
penerapannya

 Gambar 1. Kurva Biaya Pengurangan Emisi (MACC)

1. Temuan sementara Kementerian Keuangan adalah bahwa anggaran pemerintah hanya mampu membiayai 
makismum 40% target NDC.

2. Cakupan suatu instrumen pasar karbon biasanya dinyatakan dalam cakupan sektoral atau jenis aksi 
mitgasi. Cakupan sektoral dan pengetahuan atas potensi dan biaya mitgasi dalam sektor tersebut akan 
menjadi input untuk pengaturan de�l instrumen pasar karbon dimaksud.
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 Penerapan harga atas karbon 
atau carbon value berar� bahwa se�ap 
unit emisi yang dilepaskan dapat 
berkonsekuensi biaya sebesar �ngkat 
harga yang ditetapkan. Carbon value 
dapat ditetapkan dalam bentuk biaya 
izin emisi, pajak per unit emisi GRK atau 
denda atas emisi GRK yang berlebihan. 
Dalam konteks Gambar 1, diilustrasikan 
bahwa akan lebih murah bagi sektor 
tersebut untuk melaksanakan berbagai 
aksi mi�gasi sampai merealisasikan 
sekitar 90 persen potensi mi�gasi 
daripada harus membayar carbon 
value.

 Dapat dipahami bahwa pe-
netapan carbon value dapat men-
dorong implementasi aksi mi�gasi. 
Bahkan carbon value yang rendah 
sekalipun akan dapat mendorong 
pelaksanaan aksi-aksi mi�gasi yang 
berbiaya nega�f, namun demikian 
diperlukan informasi mengenai biaya 
pengurangan emisi di berbagai sektor 
s e h i n g g a  c a r b o n  v a l u e  d a p a t 
ditetapkan dengan baik dan penurunan 
e m i s i  y a n g  d i h a r a p k a n  d a p a t 
diperkirakan.

 Hanya  beberapa  sektor  d i 
I n d o n e s i a  y a n g  r e l a � f  t e l a h 
mengetahui berapa banyak potensi 
mi�gasi yang ada dan berapa biaya 
yang diperlukan untuk merealisasikan 
potensi tersebut. Contohnya adalah 
industri semen yang telah banyak 
melakukan aksi perubahan iklim 
semenjak dikeluarkannya Peraturan 
Menteri Perindustrian No. 12/2012 
tentang Peta Jalan Pengurangan Emisi 
CO2 di Industri Semen. Beberapa 
sektor lain juga telah mempunyai 
informasi sejenis seper� terdapat 

dalam berbagai studi yang pernah 
dilakukan Dewan Nasional Perubahan 
Iklim (2010 & 2014, beberapa sektor), 
Center for Clean Air Policy (2011, sektor 
p e m b a n g k i t )  d a n  Ke m e nte r i a n 
Koordinator Bidang Perekonomian 
( 2 0 1 8 ,  s e kto r  p e m b a n g k i t  d a n 
industri).
 Di bawah ini adalah beberapa 
MACC dari studi yang dilakukan 
Kemenko Perekonomian (2018). Untuk 
sektor pembangkitan listrik, sampai 
dengan tahun 2030 terdapat potensi 
mi�gasi sampai dengan 349 MtCO2e 

Fakta atau 
Kondisi Saat Ini

(Existing 
Condition)

 Gambar 2. Strategi kebijakan berdasarkan MACC
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 Dalam menentukan strategi 
penerapan instrumen pasar karbon 
atau carbon value yang berdasarkan 
biaya pengurangan emisi, Pemerintah 
dapat melakukan beberapa hal sebagai 
berikut:

A. Memfasilitasi pengumpulan data 
dan informasi tentang biaya mi�gasi

 Data dan informasi biaya mi�gasi 
saat ini belum banyak tersedia. Studi 
terakhir di lakukan untuk sektor 
pembangkitan listrik dan energi. Sektor 
pertanian, kehutanan dan limbah 
dalam hal ini belum mempunyai MACC 
atau pembaruan MACC setelah studi 
yang dilakukan DNPI tahun 2010 dan 
2014. Diperlukan juga peningkatan 
kapasitas agar sektor yang telah 
mempunyai MACC dapat se�daknya 
mengupdate MACC-nya sendir i . 
Kapasitas tersebut dapat mengurangi 
ketergantungan pada konsultan 
eksternal yang dapat mengakibatkan 
jarak waktu yang terlalu jauh antara 
versi awal dan versi pembaruannya.
 B i l a  d i b a n d i n g ka n  d e n ga n 
beberapa indikator lain, misalnya 
payback period, MAC lebih tepat untuk  
m e n j a d i  a c u a n  p e n g a m b i l a n  
keputusan mi�gasi karena men-
cerminkan biaya suatu opsi mi�gasi 

selama umur proyek. Namun demikian 
perlu keha�-ha�an dalam membangun 
MACC, misalnya dalam memilih asumsi 
biaya teknologi baseline. Untuk itu, 
Pemerintah perlu membangun data-
base biaya teknologi, misalnya CAPEX 
dan OPEX untuk se�ap jenis aksi 
mi�gasi. Selain bermanfaat untuk 
membangun MACC, database ini dapat 
dirujuk banyak pihak untuk melakukan 
perencanaan maupun pengambilan 
keputusan yang terkait.

B. Merumuskan berbagai opsi insen�f, 
termasuk jenis-jenis instrumen 
mi�gasi berbasis pasar, sesuai dengan 
�ngkat biaya dan potensi mi�gasinya.

 Walaupun penerapan carbon 
price dapat mencakup keseluruhan 
potensi mi�gasi, diperlukan pula 
kebijakan lain yang komplementer 
untuk menyikapi tantangan yang 
menghambat perwujudan aksi mi�gasi. 
Misalnya dalam hal aksi mi�gasi yang 
berbiaya nega�f (biasanya adalah 
kegiatan efisiensi energi), masih banyak 
jenis kegiatan yang belum dilakukan 
walaupun di  atas  kertas  meng-
untungkan secara ekonomi dan 
t e r g o l o n g  l o w - h a n g i n g  f r u i t . 
Hambatannya bisa dari sisi biaya 
investasi yang �nggi, terbatasnya 

Pilihan dan 
Rekomendasi 

kebijakan 
(Policy Options and 
Recommendations)

dengan biaya rata-rata sebesar USD -
5,3/tCO2e bila semua kegiatan mi�gasi 
dilakukan.
 Di sektor industri, studi ini 
menemukan bahwa biaya pengurangan 
emisi rata-rata malah lebih rendah lagi, 
seper� di industri semen (USD -
1 6 , 8 / t C O 2 e ) ,  p u p u k  ( U S D  -
77,4/tCO2e), kimia (USD-8,4/tCO2e), 
keramik (USD -63,8/tCO2e), besi dan 

baja (USD -43,8/tCO2e). Kecuali di 
industri pulp dan kertas dimana biaya 
pengurangan emisi rata-rata adalah 
posi�f (USD 0,8/tCO2e).
 Biaya pengurangan emisi seper� 
ini mengindikasikan bahwa penerapan 
carbon value yang rendah saja akan 
dapat mendorong perwujudan banyak 
kegiatan mi�gasi di Indonesia.
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s ke m a  p e m b i aya a n ,  ku ra n g nya 
kapasitas teknis, dan lain- lain, sehingga 
diperlukan kebijakan ataupun program 
yang khusus untuk memungkinkan 
potensi mi�gasi ini dikonversi menjadi 
pengurangan emisi. Beberapa opsi 
kebijakan/ program untuk kegiatan 
yang berbiaya nega�f ini adalah:

• Bantuan teknis  dar i  pe-
merintah untuk pengemba-
ngan studi kelayakan proyek.

• S u bs i d i  p a rs i a l  d a r i  p e -
merintah berupa pembayaran 
insen�f  berbasis  k inerja 
(result-based payment) per 
unit  pengurangan emisi . 
Untuk kegiatan yang berbiaya 
mi�gasi rendah, pemerintah 
dapat menetapkan insen�f 
y a n g  c u k u p  s a j a  u n t u k 
memperbaiki kinerja ekonomi 
proyek, misalnya memper-
cepat payback period. Perlu 
studi lebih lanjut untuk me-
netapkan �ngkat insen�f ini 
yang idealnya adalah lebih 
kecil dari nilai manfaat yang 

akan diterima masyarakat dari 
pengurangan emisi  yang 
terjadi.

• Pemberian insen�f  non-
moneter, misalnya rekognisi, 
kemudahan mengakses pem-
biayaan, dan sebagainya.

 Dalam hal kegiatan mi�gasi yang 
biayanya tergolong �nggi, Pemerintah 
dapat menerapkan kebijakan atau 
program dengan sasaran agar MAC-nya 
menurun dalam jangka panjang. 
Insen�f ekonomi untuk kegiatan 
berbiaya mi�gasi �nggi sebaiknya �dak 
berasal dari anggaran negara tetapi dari 
interna�onal support, misalnya dengan 
cara melakukan kerjasama perdagang-
an karbon  antar-negara  yang  khusus  
untuk  kegiatan  mi�gasi  berbiaya  
�nggi.  Dengan  asumsi bahwa kegiatan 
mi�gasi tersebut �dak akan terlaksana 
tanpa insen�f yang signifikan maka 
dapat dijus�fikasi dampak dari transfer 
internasional hasil kegiatan mi�gasi 
tersebut terhadap pencapaian NDC 
Indonesia.
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 Gambar 3. MACC untuk Sektor Pembangkitan Listrik di Indonesia
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 Gambar 4. MACC untuk Industri Pulp dan Kertas di Indonesia
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