
 
 
 
 

 

 
 

Agence Française de Développement (AFD) : 
Program Pinjaman Perubahan Iklim di Indonesia 

(Climate Change Program Loan) 
 
  

 
 

Konteks 
 
Pada tahun 1994, Indonesia meratifikasi Kerangka Kerja Persatuan Bangsa-Bangsa untuk 
Perubahan Iklim (UNFCCC) dan sepuluh tahun kemudian, pada tahun 2004, Protokol Kyoto. 
Pada bulan Desember 2007 Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Para Pihak (COP) ke-13 
tentang Perubahan Iklim di Bali. Sebagai negara non-Annex I, dan dengan demikian tidak 
memiliki komitmen untuk mengurangi emisi rumah kaca, Indonesia sepakat dengan visi 
“tanggung jawab sama, kewajiban berbeda” dalam melawan perubahan iklim, yang merupakan  
konsep dasar UNFCC. 
 
Untuk persiapan COP 13, pada Desember 2007 Pemerintah Indonesia  menerbitkan  “Rencana 
Kerja Nasional Mengatasi Perubahan Iklim” atau juga disebut dengan “National Action Plan 
Addressing Climate Change” yang memperlihatkan visi Indonesia untuk menanggulangi 
perubahan iklim. Dokumen yang disiapkan di bawah pengawasan Kementrian Negara 
Lingkungan Hidup tersebut menjabarkan situasi negara terkini  dari sudut pandang perubahan 
iklim dan mengusulkan tindakan pada tiga bidang penting berikut: mengurangi emisi  gas 
rumah kaca, adaptasi dan pengembangan institusional. 
 
Rencana tersebut bersifat lintas sektor (pertanian, kehutanan, industri, energi, pariwisata, 
infrastruktur dan lain sebagainya.) dan menggerakkan seluruh alat yang tersedia bagi 
pemerintah (organisasi pemerintahan, perpajakan, kebijakan investasi, desentralisasi, 
peningkatan kesadaran dan lain sebagainya). Dokumen berakhir dengan penjabaran matriks 
tindakan yang stuktur dan isinya digunakan sebagai titik awal dan referensi tetap “Policy 
Matrix”, dan merupakan tulang punggung Program Pinjaman Perubahan Iklim. Rencana Kerja 
Nasional tersebut sedang diintegrasikan pada proses perencanaan pembangunan dibawah 
koordinasi Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan/Bappenas. Untuk tujuan ini, pada 
bulan Juli 2008, dirilis“Perencanaan Pembangunan Nasional: Jawaban Indonesia terhadap 
Perubahan Iklim” atau disebut juga “National development planning: Indonesia responses to 
climate change" (juga dikenal sebagai "buku kuning") pada bulan Juli 2008. 
 
Program Pinjaman Perubahan Iklim & Policy Matrix 
 
Di bulan Januari 2008, Pemerintah Jepang meluncurkan program bernama “Cool Earth 
Partnership” yang bertujuan membantu negara-negara berkembang yang berusaha memberi 
kontribusi untuk stabilitas iklim untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan 
ekonomi.  . Program Pinjaman Perubahan Iklim dirancang berdasarkan keinginan Indonesia 
untuk mengatasi perubahan iklim dan program “Cool Earth Partnership” , dan sebuah “Policy 
Matrix” telah disepakati antara pemerintah Indonesia, AFD dan pemerintah Jepang pada 
semester pertama 2008. 
 
Program Pinjaman Perubahan Iklim merupakan program berjangka waktu tiga tahun (2007 
sampai 2009) yang bertujuan mendukung perbaikan kebijakan pemerintah dalam mitigasi 
perubahan iklim dan adaptasi .Tindakan-tindakan dan indikator-indikator, yang akan dikaji 
setiap tahun oleh pemerintah Indonesia dan pihak pemberi dana, dipilah menjadi tiga bagian 
yang tertuang di dalam “Policy Matrix”, yaitu: (i) pengurangan emisi gas rumah kaca pada tiga 
sektor: kehutanan, energi dan industri, (ii) adaptasi terhadap perubahan iklim (air dan 



pertanian) dan (iii) aktifitas cross-cutting (perencanaan tata ruang, pembangunan CDM, dan 
lain sebagainya).  
 
Dalam rangka Program Pinjaman Perubahan Iklim tersebut, maka pada tanggal 25 November 
2008 akan ditandatangani perjanjian pinjaman AFD di Jakarta. Penandatanganan tersebut 
dilakukan pada saat kunjungan Bapak Jean-Michel Severino, Chief Executive Officer AFD, ke 
Indonesia. Bantuan AFD kepada Pemerintah Indonesia senilai US$ 200 juta, berupa pinjaman 
lunak dan berjangka panjang, dan akan dicairkan pada akhir tahun ini. Pemerintah Jepang telah 
memberikan pinjaman sebesar US$ 300 juta kepada Pemerintah Indonesia. Kedua pinjaman 
tersebut akan sepenuhnya diintegrasikan ke dalam anggaran Pemerintah Indonesia.  
 
 
Pemantauan & Bantuan Teknis 

 
Pemerintah Indonesia baru saja mendirikan Steering Committee khusus untuk implementasi 
Program Pinjaman Perubahan Iklim. Bappenas akan mengawasi pemantauan program tersebut 
dan akan mempertahankan komunikasi dengan para pemberi dana. Seorang ahli kehutanan 
yang didanai AFD akan menjadi bagian dari tim pemantau,  membantu Pemerintah Indonesia 
mengawasi perkembangan penerapan Policy Matrix dan mempersiapkan pertemuan Steering 
Committee. 
 
Selain itu AFD akan membiayai - dengan basis hibah– bantuan teknis bertarget  untuk 
Departemen  Perindustrian terkait efisiensi energi industri semen dan industri baja dan juga 
Departemen Kehutanan berupa studi kelayakan pasar green carbon berskala kecil dan 
metodologi perencanaan tata ruang.  


