
AFD dan Program Pinjaman Perubahan Iklim (CCPL) 
 
 

Konteks 
 
Pada tahun 1994, Indonesia meratifikasi Kerangka Konvensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC) dan 
sepuluh tahun kemudian (2004) Protokol Tokyo. Pada bulan Desember 2007, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi 
Para Pihak (COP) ke-13 di Bali, tentang Konvensi Perubahan Iklim. Sebagai negara non-Annex I yang tidak berkomitmen 
untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, Indonesia berbagi visi "mengemban tanggung jawab yang sama tetapi dengan 
kewajiban yang berbeda" dalam memerangi perubahan iklim, yang merupakan konsep dasar UNFCCC. 
 
Untuk mempersiapkan COP ke-13, pada bulan Desember 2007 Pemerintah Indonesia meluncurkan “Rencana Aksi 
Nasional untuk Mengatasi Perubahan Iklim” yang merumuskan visi Indonesian dalam menghadapi perubahan iklim. 
Dokumen yang dipersiapkan di bawah pengawasan Kementerian Negara Lingkungan Hidup tersebut menyediakan data-
data mengenai situasi terkini di Indonesia dari sudut padang perubahan iklim dan mengusulkan berbagai tindakan pada tiga 
bidang penting, yakni pengurangan emisi gas rumah kaca, adaptasi, dan pengembangan kelembagaan. 
 
Rencana tersebut bersifat lintas sektoral (pertanian, kehutanan, industri, energi, pariwisata, infrastruktur, dll.) dan 
menggerakkan seluruh alat yang tersedia bagi Pemerintah Indonesia (organisasi pemerintah, perpajakan, kebijakan 
investasi, desentralisasi, peningkatan kesadaran, dll.). Dokumen tersebut diakhiri dengan paparan rencana induk tindakan, 
yang baik struktur maupun isinya dijadikan titik tolak dan referensi tetap pengembangan "Rencana Kebijakan Induk" yang 
merupakan tulang punggung Program Pinjaman Perubahan Iklim (CCPL). Di bawah koordinasi Kementerian Negara 
Perencanaan Pembangunan/Bappenas, Rencana Aksi Nasional dijabarkan menjadi proses perencanaan pembangunan. 
Untuk tujuan tersebut, pada bulan Juli tahun 2008, diluncurkan "Perencanaan Pembangunan Nasional: Jawaban Indonesia 
terhadap perubahan iklim " (yang juga dikenal sebagai "buku kuning").  
 

Program Pinjaman Perubahan Iklim & Rencana Kebijakan Induk 

 
Pada bulan Januari 2008, Pemerintah Jepang meluncurkan “Cool Earth Partnership” yang bertujuan  membantu negara-
negara berkembang yang berusaha meraih keberhasilan baik di bidang  pengurangan emisi maupun pertumbuhan ekonomi 
dan yang sedang berupaya untuk ikut berkontribusi pada terciptanya stabilitas iklim. Dalam upaya menumbuhkan keinginan 
Indonesia untuk memerangi perubahan iklim dalam “Cool Earth Partnership”, Program Pinjaman Perubahan Iklim pun 
dirancang dan  rancangan induk kebijakan disetujui oleh Pemerintah Indonesia, AFD, dan Pemerintah Jepang, pada 
semester pertama tahun 2008. 
 
“Program Pinjaman Perubahan Iklim” (CCPL) merupakan program tiga tahun (dari 2007 s.d. 2009) yang bertujuan untuk 
membantu reformasi kebijakan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Tindakan-tindakan dan indilator yang setiap 
tahunnya ditinjau ulang oleh Pemerintah Indonesia (Bappenas dan Departemen Keuangan, serta jajaran kementerian 
terkait) dan kedua lembaga donor, dipilah menjadi tiga bagian dan dituangkan dalam “Rencana Kebijakan Induk”: (i) 
pengurangan emisi gas rumah kaca (sektor kehutanan, energi, dan industri), (ii) adaptasi terhadap perubahan iklim (air dan 
pertanian), dan (iii) kegiatan-kegiatan lintas sektoral (perencanaan tata ruang, Mekanisme Pembangunan Bersih/CDM, dll.).  
 
Dalam kerangka CCPL, pada tahun 2008 AFD telah mengucurkan pinjaman tahap pertama sebesar 200 juta dolar AS 
kepada Pemerintah Indonesia, dalam kerangka pembiayaan bersama dengan Badan Kerjasama Internasional Jepang 
(JICA). Untuk tahap keduanya, kesepakatan pinjaman akan ditandatangani  pada tanggal 27 juli 2009, antara AFD dan 
Pemerintah Indonesia. Dukungan AFD terhadap Pemerintah Indonesia  berupa pinjaman lunak jangka panjang sebesar 300 
juta dolar AS, yang akan dicairkan dalam beberapa pekan mendatang dan akan dimasukkan sepenuhnya ke dalam 
anggaran Pemerintah Indonesia. 
 

Pemantauan & Bantuan Teknis  
 
Pemerintah Indonesia telah membentuk komite pengarah khusus pelaksanaan CCPL. Bappenas memantau monitoring 
yang dilaksanakan oleh CCPL dan menjalin dialog dengan jajaran kementerian serta kedua lembaga donor. Ahli kehutanan 
yang dibiayai AFD merupakan bagian dari tim monitoring, yang membantu pemerintah Indonesia untuk memantau 
kemajuan implementasi “Kerangka Kebijakan Induk” dan mempersiapkan rapat komite pengarah.  
Sebagai tambahan, AFD mendanai langsung bantuan teknis yang ditargetkan untuk mempermudah implementasi kegiatan-
kegiatan khusus yang berkaitan dengan perubahan iklim dengan: 
- Departemen Perindustrian: menawarkan keahlian internasional untuk memperkenalkan skema pengurangan emisi gas 
rumah kaca dalam industri semen, yang mungkin akan diperluas ke sektor-sektor lainnya seperti industri baja; 
- dan Departemen Kehutanan : i) menyelenggarakan studi kelayakan “pasar karbon hijau skala kecil” agar hutan-hutan 
perkebunan skala kecil mendapat akses ke pasar karbon sukarela; ii) mengembangkan metodologi perencanaan tata ruang 
lahan untuk pengambilan keputusan (dengan memperhitungkan kebutuhan pembangunan di daerah setempat, dinamika 
sumber daya hutan dan risiko-risiko perubahan iklim).  
 
 
Untuk keterangan lebih jauh, klik pranala : www.afd.fr 
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