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Perubahan iklim yang dipicu pemanasan global tetap 

merupakan tantangan besar bagi dunia dan peri- 

kehidupan generasi mendatang. Laporan terakhir 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 

menyatakan bahwa para ahli telah sepakat dengan 

keyakinan di atas 95% bahwa pemanasan global 

disebabkan oleh kegiatan manusia yang melepaskan lebih 

banyak gas rumah kaca (GRK) ke atmosfir. Perubahan 

iklim akan membawa risiko terkait kerusakan sistem 

ekologi, kejadian cuaca ekstrim, perubahan distribusi 

dampak iklim, dan peningkatan resiko bencana iklim 

lainnya. Agar risiko-risiko tersebut tetap berada dalam 

tingkat yang dapat dikelola, pemanasan global harus 

dijaga agar tidak melebihi 2 derajat Celcius dibandingkan 

dengan tingkat suhu atmosfir sebelum era industrialisasi. 

Laporan IPCC juga menyampaikan bahwa untuk 

pemanasan global maksimal 2 derajat Celcius di tahun 

2050, dunia harus menurunkan emisi tahunannya 

sebanyak 40-50% di bawah tingkat emisi tahun 2010. 

Atau bila dilihat sebagai “anggaran karbon” (carbon 

budget) adalah tidak mengemisikan tambahan GRK 

sebanyak lebih dari 1.000 Gigaton setara-CO2 dalam 

periode 2011-2050. Ini adalah suatu tugas luar biasa bagi 

dunia. 

Di akhir tahun 2015 di Paris, Perancis, telah diadakan 

Konferensi Para Pihak (Conference of the Parties) Badan 

PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) yang ke-21. Dalam 

konferensi tersebut disepakati suatu kesepakatan global 

yang dinamakan Persetujuan Paris (Paris Agreement) 

guna memaksa seluruh negara di dunia untuk 

berkontribusi menjaga pemanasan global tidak melebihi 2 

derajat Celcius. Persetujuan Paris akan menjadi dasar 

dalam pengendalian perubahan iklim pasca 2020 pasca, 

yaitu setelah berakhirnya implementasi Protokol Kyoto. 

Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Paris dan 

berkomitmen untuk berkontribusi dengan menurunkan 

emisi GRK nasional tahun 2030 sebanyak 29% di bawah 

tingkat emisi tanpa upaya mitigasi (business as usual, 

BAU). Bila mendapatkan bantuan internasional, kontribusi 

ini bisa lebih tinggi hingga 41% di bawah tingkat BAU. 

Persetujuan Paris 

PASAR  KARBON 
DAN  PERSETUJUAN  PARIS  

Tidak seperti dalam Protokol Kyoto, dalam Persetujuan 
Paris tidak ada kata yang secara eksplisit merujuk pada 
pasar karbon atau perdagangan emisi. Istilah yang 
digunakan dalam Persetujuan Paris adalah pendekatan 
kerjasama sukarela (voluntary cooperative approaches), 
mekanisme untuk mendukung pembangunan 
berkelanjutan (sustainable development mechanism) dan 
pendekatan non-pasar (non-market approaches) 
sebagaimana dalam Pasal 6 Persetujuan Paris. 

Kerjasama yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 hingga 
ayat 7 adalah kegiatan kerjasama antara dua atau lebih 
negara penandatangan Persetujuan Paris untuk 
melakukan penurunan emisi di suatu negara dan 
kemudian hasil penurunan emisi tersebut dapat dialihkan 
dan digunakan untuk memenuhi target NDC dari negara 
yang melakukan pembiayaan. Hasil penurunan emisi yang 
dialihkan kepemilikannya tersebut dinamakan ITMOs 
(internationally transferred mitigation outcomes). 

Pasal 6 Persetujuan Paris ayat 4 juga menyatakan 
pembentukan suatu mekanisme untuk mendukung 
pembangunan berkelanjutan, memberikan insentif bagi 
penurunan emisi, memungkinkan suatu negara 
menggunakan penurunan emisi yang dilakukan negara 
lain untuk memenuhi NDC-nya, dan menurunkan emisi 
secara global. Aturan dan tatacara dalam mekanisme 
ini harus disahkan dalam sesi pertama Pertemuan Para 
Pihak Persetujuan Paris (CMA1). 

Terakhir, Pasal 6 ayat 8 dan 9 Persetujuan Paris 
mengakui pentingnya pendekatan kerjasama yang 
tidak berbasis pasar, misalnya pembayaran berbasis 
kinerja untuk REDD+, dalam mendorong keterlibatan 
berbagai pihak dalam melakukan mitigasi dan adaptasi 
perubahan iklim dan membuat kerangka kerja guna 
mempromosikan pendekatan non-pasar. Dalam 
pendekatan non-pasar, tidak ada alih kepemilikan 
hasil mitigasi (ITMOs). 

Pasar Karbon dan Persetujuan Paris 

Persetujuan Paris mengatur banyak hal yang terkait 
dengan pengendalian perubahan iklim, termasuk 
peningkatan kapasitas, pemeliharaan penyerap karbon, 
adaptasi, pelaporan dan transparansi, pendanaan, 
penyebarluasan teknologi, serta hal-hal yang terkait 
dengan pemanfaatan pasar karbon untuk meningkatkan 
penurunan emisi GRK. 
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Selain adanya alih kepemilikan hasil mitigasi atau ITMOs, ciri 
utama pasar karbon dalam Persetujuan Paris adalah tidak 
diperbolehkannya pencatatan berganda (double counting). 
Pencatatan berganda terjadi ketika hasil mitigasi yang sama 
dicatat dan dilaporkan oleh lebih dari satu pihak. Dalam pasar 
karbon Protokol Kyoto, pencatatan berganda masih terjadi 
terutama di bawah mekanisme pembangunan bersih (CDM) 
karena tidak ada rambu yang menghalanginya mengingat 
salah satu pihak adalah negara berkembang yang tidak 
memiliki kewajiban. Dalam Persetujuan Paris, sebagaimana 
keputusan Konferensi Para Pihak UNFCCC ke-21, pencatatan 
berganda harus dihindari dengan cara mempergunakan 
penyesuaian yang diperlukan (corresponding adjustment) 
pada pencatatan NDC masing-masing. 

Hal ini sangat penting karena dalam Persetujuan Paris semua 
negara punya kewajiban untuk menurunkan emisi sedangkan 
dalam Protokol Kyoto, hanya negara maju yang punya 
kewajiban untuk itu. Pencatatan berganda antara negara 
maju dan negara berkembang masih bisa ditolerir dalam  

Dengan demikian hasil mitigasi dari kegiatan CDM 

dicatat secara berganda dan berakibat jumlah 

emisi yang dilaporkan lebih kecil dari jumlah emisi 

aktual. 

Pada Gambar 2 diilustrasikan bagaimana 

penyesuaian (corresponding adjustment) dapat 

dilakukan terhadap pencatatan emisi. Dalam cara 

ini, agar hasil mitigasi yang dialihkan (ITMOs) 

tidak dicatat secara berganda maka laporan emisi 

negara penjual harus menambahkan emisi sejumlah 

ITMOs yang mereka jual ke negara lain. Ini akan 

menyebabkan emisi yang dilaporkan negara 

penjual menjadi lebih besar dari emisi aktualnya. 

Namun secara global, jumlah emisi yang 

dilaporkan akan sama dengan jumlah emisi aktual. 

Pencatatan Berganda dalam Persetujuan Paris 

PASAR  KARBON  DAN  PERSETUJUAN  PARIS

Protokol Kyoto namun bila itu 

terjadi dalam Persetujuan Paris 

maka carbon budget dapat 

habis lebih cepat tanpa 

disadari dan kita tidak dapat 

menjaga pemanasan global di 

bawah 2 derajat Celcius 

Gambar 1 adalah ilustrasi 

tentang double-counting dalam 

Protokol Kyoto. Terlihat bahwa 

kredit karbon dari CDM atau 

Certified Emissions Reduction 

(CER) ternyata dicatat secara 

berganda. Laporan emisi 

negara berkembang 

melaporkan emisi aktual mereka 

yang sebenarnya telah 

merefleksikan hasil mitigasi 

termasuk kegiatan CDM di 

dalamnya. Di sisi lain, negara 

maju melaporkan jumlah emisi 

aktual mereka yang telah 

dikurangi dengan offset dari 

pembelian CER. . 
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Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, aturan dan 
tatacara yang terkait dengan kerjasama sukarela dan 
mekanisme untuk pembangunan berkelanjutan harus 
diputuskan dalam sesi pertama Pertemuan Para Pihak 
Persetujuan Paris. Sesi pertama perundingan ini telah 
dilakukan di Maroko tahun 2016 namun belum dapat 
menghasilkan keputusan-keputusan yang diharapkan 
sehingga sesi pertama diperpanjang hingga akhir 2018. 
Bagian kedua dari pertemuan ini telah dilaksanakan di 
Bonn, Jerman pada bulan November 2017. 

Dalam isu terkait pasar karbon dan Pasal 6 Persetujuan 
Paris, hal utama yang dibahas adalah elemen-elemen 
yang akan masuk dalam panduan, aturan, modalitas, dan 
prosedur. Sebagaimana ciri utama pasar karbon dalam 
Persetujuan Paris, elemen-elemen yang terkait dengan 
definisi ITMOs dan pencatatan berganda menjadi isu 
yang alot dalam pembahasannya bahkan sejak 
Persetujuan Paris belum berlaku efektif. Bagian kedua 
sesi pertama Pertemuan Para Pihak Persetujuan Paris ini 
pun belum dapat menghasilkan keputusan yang 
diharapkan sehingga akan diadakan pertemuan bagian 
ketiga pada akhir tahun 2018 nanti. 

Indonesia memiliki kepentingan dalam pembahasan ini 
karena nampaknya sulit bagi Indonesia untuk mencapai 
target NDC bila hanya mengandalkan pembiayaan 
anggaran belanja Pemerintah. Pasar karbon internasional 
mungkin dapat membantu pembiayaan NDC dan 
meningkatkan aksi mitigasi di Indonesia dengan catatan 
bahwa aturan penyesuaian pencatatan (corresponding 
adjustment) yang akan berlaku harus diperhatikan agar 
tidak sampai membuat pelaporan emisi Indonesia melebihi 
target NDC. 

Oleh karena itu penting bagi Indonesia untuk 

mengikuti dan berperan aktif dalam perundingan 

Pasal 6 Persetujuan Paris terkait pasar karbon 

agar dapat memperjuangkan kepentingannya dan 

cepat bersikap dalam mengantisipasi keputusan- 

keputusan yang didapat. Dalam perundingan 

terakhir, telah ada beberapa catatan informal 

yang dapat menjadi acuan umum mengenai 

elemen-elemen panduan, aturan, modalitas dan 

prosedur yang dibahas. Pemahaman teknis yang 

memadai tentang elemen-elemen tersebut akan 

diperlukan guna menilai kesesuaian dan 

dampaknya dalam konteks Indonesia dan NDC- 

nya. 

Dalam Lampiran, dirangkum hasil perundingan 

terkait pasar karbon dalam sesi perundingan 

UNFCCC terakhir (November 2017). 

Perkembangan Perundingan dan 

Kepentingan Indonesia 

PASAR  KARBON  DAN  PERSETUJUAN  PARIS

---o0o--- 

Penulis: Andi Samyanugraha, Moekti H. Soejachmoen, Debi Nathalia. 
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Pertemuan para Pihak UNFCCC ke-23 (COP23) telah 
diselenggarakan pada tanggal 6-17 November 2017 di 
Bonn, Jerman di bawah kepemimpinan Fiji. Dalam 
pertemuan ini terdapat beberapa pokok pembahasan 
terkait pasar karbon yang terdiri dari: 

1. Hal yang berkaitan dengan Pasal 6 dari Persetujuan 
Paris, yaitu: 

Pasal 6.2: item 11(a) pertemuan Badan Penasehat Ilmiah 
dan Teknologi UNFCCC (Subsidiary Body for Scientific 
and Technological Advice, SBSTA) terkait dengan 
pedoman yang dibutuhkan dalam kerjasama sukarela 
(cooperative approaches). Kesimpulan yang diusulkan 
oleh Co-Chairs sebagai berikut: 

Lampiran: 

Rangkuman Hasil Perundingan Terkait 

Pasar Karbon 2017 

PASAR  KARBON  DAN  PERSETUJUAN  PARIS

SBSTA mencatat submisi dari Para Pihak yang 
disampaikan sampai 2 Oktober 2017 terkait konten dari 
pedoman, termasuk struktur dan area, isu dan elemen 
yang akan dibahas, sebagaimana yang tercantum dalam 
FCCC/SBSTA/2017/4, para.105. 

SBSTA memperhatikan Informal Note iterasi ketiga yang 
disiapkan oleh Co-Chairs. 

Untuk memfasilitasi perundingan di SBSTA-48 pada bulan 
April-Mei 2018, SBSTA akan menyiapkan Informal 
Document yang berisi draf elemen panduan terkait 
pendekatan berbasis kerjasama (cooperative 
approaches) berdasarkan submisi Para Pihak dan 
Informal Note iterasi ketiga yang disiapkan oleh Co- 
Chairs. 

SBSTA setuju untuk melanjutkan pembahasan isu ini pada 
SBSTA-48. 

Informal Note dimaksud merupakan kompilasi pandangan 
dan masukan Para Pihak hingga SBSTA-47 dan masih 
bersifat sangat prematur. Beberapa negara tidak 
bersepakat bahwa dokumen ini yang akan menjadi basis 
dari proses perundingan selanjutnya. Berbagai 
pandangan dan masukan tersebut telah dicoba 
dikelompokkan sebagai berikut: 

.

.

.

.

.
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Pasal 6.4: item 11(b) terkait dengan aturan, modalitas 

dan prosedur untuk mekanisme. Draf kesimpulan yang 

diusulkan oleh Co-Chairs sebagai berikut: 

PASAR  KARBON  DAN  PERSETUJUAN  PARIS

SBSTA mencatat submisi dari Para Pihak yang 

disampaikan pada 2 Oktober 2017 terkait konten dari 

aturan, modalitas dan prosedur, termasuk struktur dan 

area, isu dan elemen yang akan dibahas, sebagaimana 

yang tercantum dalam FCCC/SBSTA/2017/4, para.114. 

SBSTA juga memperhatikan Informal Note iterasi 

ketiga yang disiapkan oleh Co-Chairs. 

Untuk memfasilitasi perundingan di SBSTA48 pada 

bulan April-Mei 2018, SBSTA akan menyiapkan 

Informal Document yang berisi aturan, modalitas, dan 

prosedur untuk mekanisme berdasarkan submisi Para 

Pihak dan Informal Note iterasi ketiga yang disiapkan 

oleh Co-Chairs. 

SBSTA setuju untuk melanjutkan isu ini pada SBSTA- 

48. 

Sama seperti Pasal 6.2, Informal Note dimaksud 

merupakan kompilasi pandangan dan masukan Para 

Pihak hingga SBSTA-47 dan masih bersifat sangat 

prematur. Beberapa negara tidak bersepakat bahwa 

dokumen ini yang akan menjadi basis dari proses 

perundingan selanjutnya. Berbagai pandangan dan 

masukan tersebut telah dicoba dikelompokkan sebagai 

berikut: 

.

.

.

.

.



BRIEF ING  PAPER VOL  2  

SUPPORT ING  ACT ION  FOR  CL IMATE  CHANGE  MIT IGAT ION6

Pasal 6.8: item 11(c) terkait dengan program kerja di 
bawah kerangka untuk pendekatan non-pasar. Draf 
kesimpulan yang diusulkan oleh Co-Chairs sebagai 
berikut: 

SBSTA mencatat submisi dari Para Pihak yang 
disampaikan pada 2 Oktober 2017 terkait konten 
dari draft keputusan mengenai program kerja, 
termasuk struktur dan area, isu dan elemen yang 
akan dibahas, sebagaimana yang tercantum 
dalam FCCC/SBSTA/2017/4, para.123. 

SBSTA juga memperhatikan Informal Note iterasi 
ketiga yang disiapkan oleh Co-Chairs. 

Untuk memfasilitasi perundingan di SBSTA-48 
pada bulan April-Mei 2018, SBSTA akan 
menyiapkan Informal Documen yang berisi draft 
keputusan tentang program kerja berdasarkan 
submisi Para Pihak dan Informal Note iterasi 
ketiga yang disiapkan oleh Co-Chairs. 

SBSTA setuju untuk melanjutkan isu ini pada 
SBSTA 48. 

Adapun isi dari Informal Note dimaksud adalah 
sebagai berikut. 

PASAR  KARBON  DAN  PERSETUJUAN  PARIS

2. Hal yang terkait dengan pelaksanaan Clean 

Development Mechanism sebagaimana Draft 

Decision/CMP.13 Pertemuan Konferensi Para Pihak 

UNFCCC (sesuai dokumen FCCC/KP/CMP/2017/L.2) – 

Pedoman terkait Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean 

Development Mechanism, CDM). Adapun elemen-elemen 

penting yang tercantum dalam draf keputusan, sebagai 

berikut: 

Melaporkan kontribusi dari CDM terhadap upaya global 
untuk mengatasi perubahan iklim lebih dari 7.780 kegiatan 
proyek CDM yang terdaftar; 310 PoA yang terdaftar; 1,88 
milyar Certified Emission Reduction (CER) diterbitkan, 
dengan 124 juta telah dibatalkan secara sukarela baik 
dalam registrasi nasional ataupun registrasi CDM. 

Melaporkan distribusi kegiatan CDM secara regional 
sebagai berikut:  

Mendorong Para Pihak untuk menyampaikan instrumen 
ratifikasi Amandemen Doha sesuai dengan Pasal 20 
Protokol Kyoto, dengan maksud untuk mempercepat 
pemberlakuan Periode Komitmen Kedua Protokol Kyoto 
(KP-CP2). 

Meminta Dewan Eksekutif (CDM Executive Board, CDM- 
EB) untuk menyederhanakan proses pengembangan dan 
persetujuan baseline terstandar dan mendukung 
Designated National Authority (DNA) dalam 
mengembangkan baseline terstandar berdasarkan 
permintaan DNA. 

Mendorong CDM-EB untuk melanjutkan kerjasama dengan 
lembaga keuangan dalam menanggapi Dec.6/CMP.11, 
para.7 dan 8 tentang eksplorasi peluang pembiayaan CDM 
melalui lembaga pembiayaan iklim internasional, seperti 
Green Climate Fund (GCF) dan melaporkan kembali kepada 
COP. 

Mengakui dukungan yang diberikan kepada pemangku 
kepentingan dalam CDM melalui pusat kolaborasi nasional 
(Regional Collaboration Centres/RCC) dan meminta EB 
untuk terus mendukung pengembangan proyek CDM 
melalui RCC serta melaporkan kembali hasilnya dalam 
Konferensi Para Pihak berikutnya (Desember 2018). 
Perlu dicatat bahwa EB telah mengadopsi Rencana 
Pengelolaan Bisnis Dua Tahunan (2018-2019). 

Menunjuk entitas berikut sebagai entitas operasional yang 
telah diakreditasi dan ditetapkan sementara oleh EB untuk 
melaksanakan fungsi validasi sektor spesifik dan/atau 
fungsi verifikasi sektor spesifik yang dijelaskan. Adapun 
entitas dimaksud antara lain: China Quality Certification 
Center (CQC), ERM CVS, Japan Quality Assurance 
Organization (JQA), Japan Management Association 
(JMA), Korea Energy Agency (KEA), TUV Rheinland, dan 
sebagainya.  

.
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