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Model Sederhana Dampak
Lingkungan
(Model IPAT Ehrlich and Holdren)

Sumber: Miller (2018)

Keterangan: 
Affluence adalah konsumsi sumberdaya per orang



POPULASI GLOBAL

Sumber: UNDESA (2021)



PERTUMBUHAN POPULASI GLOBAL

Sumber: UNDESA (2021)
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Sumber: UN Environment (2021)

Fossil CO2
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PARIS
AGREEMENT

Emisi 2019 = 59,1 Gton

Sumber : https://www.unep.org/emissions-gap-report-2020  and  https://unfccc.int/news/cop26-update-to-the-ndc-
synthesis-report
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NDC COP26= 40,4 
Gton (15 Gton gap)
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Determined
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NET-ZERO
EMISSION

2050

Sumber : https://www.unep.org/emissions-gap-report-2020  and  https://unfccc.int/news/cop26-update-to-the-ndc-
synthesis-report
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DARATAN & PESISIR LAUTAN

AR6 IPCC
WG1:

MULTIPLE
CLIMATIC
IMPACT
DRIVERS
CHANGE

Sumber : IPCC WG1 AR6 (2021)
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CHANGE
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ON
ECOSYSTEMS

Sumber : IPCC WG2 AR6 (2022)
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Sumber : IPCC WG2 AR6 (2022)



MITIGASI

Source: IPCC WG3 AR6 (2022)
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Source: https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/Pages/LatestSubmissions.aspx  and  https://unfccc.int/process/the-
paris-agreement/long-term-strategies 

Net-Zero Agenda 2050

29% 41%VISI INDONESIA 2050

KOMITMEN INDONESIA 2030
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3 SKENARIO 
KEBIJAKAN

CPOS:
Current Policy Scenario

TRNS:
Transition Scenario

LCCP: 
Low Carbon Scenario 
Compatible with Paris 

Agreement
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PERAN STRATEGIS PSL MENUJU NZE 2050

Mendesak negara maju untuk NZE agenda di 
tahun 2030

Mendorong Indonesia untuk NZE di tahun
2050

Implementasi Peak Emission dan Net Sink 
emission FOLU di tahun 2030



CLUSTER STUDI ENERGI



FOKUS STUDI 
ENERGI RAMAH LINGKUNGAN



FOKUS STUDI 
ENERGI RAMAH LINGKUNGAN



ENTRY POINTS PERAN PSL ENERGI

Implementasi kebijakan; Beberapa kebijakan perlu diterapkan secara efektif untuk
mencapai emisi puncak 2030 dan Net-Zero Emission 2050 termasuk mengembangkan
pedoman operasional. Menyelesaikan sesuatu adalah isu utama bagi pembuat kebijakan, 
akademisi, dan tokoh masyarakat/lokal.
Pemantauan dan pengendalian yang kuat; Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan di bidang ketenagalistrikan perlu ditingkatkan, termasuk dalam pengembangan
transportasi yang efisien dengan meningkatkan transportasi umum, operasionalisasi
kendaraan listrik, dan dekarbonisasi pasokan listrik.
Pengembangan teknologi; Penguatan kebijakan dan implementasi untuk melanjutkan
pengembangan energi baru dan terbarukan, termasuk pengembangan biofuel dan teknologi
pengurangan emisi.
Ekosistem energi terbarukan; Pengembangan sumber daya manusia dan desain ekosistem
untuk pengembangan industri dan teknologi masa depan yang berkelanjutan harus
dibenahi.



SAMPAH/LIMBAHCLUSTER STUDI



MUNICIPAL SOLID WASTE (MSW) 
MANAGEMENT: Peningkatan

pengolahan di TPA dan reduksi serta
penggunaan di hulu

DOMESTIC WASTE WATER (DWW) 
TREATMENT: 

Centralized Treatment

INDUSTRIAL WASTE 

(WATER AND SOLID) TREATMENT

FOKUS STUDI SAMPAH/LIMBAH



SAMPAH/LIMBAH

Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); Sampai saat ini permasalahan yang 
sering terjadi di tempat pengolahan sampah akhir adalah tidak adanya tindak lanjut
dari rencana yang telah disusun. TPA masih menerapkan open dumping tanpa
pengolahan sampah yang tepat dan teknologi yang diterapkan oleh pengelola
TPA/TPA.
Peningkatan skala pengolahan sampah akhir; Strategi utama pencapaian puncak
emisi nasional pada 2030 dan agenda NZE 2050 adalah pengembangan pengolahan
akhir sampah baik skala maupun isu teknologi termasuk peningkatan pemanfaatan
sampah.
Pengelolaan sampah kota terpadu; Keterpaduan pengelolaan sampah menjadi kunci
dalam pemilahan, pengurangan, dan pemanfaatan kembali sampah di daerah hulu
(rumah tangga dan industri) dengan melibatkan sistem pengangkutan sampah.

ENTRY POINTS PERAN PSL



INDUSTRICLUSTER STUDI



1. Peningkatan produksi semen menggunakan blended cement technology

2. Peningkatan produksi amonia menggunakan teknologi maju dan efisien

3. Peningkatan penggunaan katalisator

4. Peningkatan pemanfaatan tekonlogi maju untuk produksi alumunium

5. Peningkatan penggunaan scrap untuk industri besi baja

FOKUS STUDI 
INDUSTRI RAMAH LINGKUNGAN



INDUSTRIENTRY POINTS PERAN PSL

Melampaui standarisasi industri hijau; Kebijakan utama untuk mencapai
target NDC 2030 adalah pengembangan industri hijau yang perlu fokus
pada industri sumber utama emisi termasuk industri semen, industri
pupuk, dan industri kertas, melampaui standarisasi industri hijau.
Transisi Industri Berkelanjutan; Investasi hijau, sumber daya manusia
termasuk pekerjaan hijau, masalah teknis dan teknologi serta ekosistem
industri perlu disorot dan ditangani sebagai agenda utama transisi sistem
industri nasional.



PERTANIAN, 
KEHUTANAN, 

PENGGUNAAN LAHAN
CLUSTER STUDI



1. Reduksi emisi dari deforestasi dan lahan gambut (kebakaran dan dekomposisi)

2. Menurunkan degradasi dan meningkatkan regenerasi hutan alam

3. Restorasi lahan gambut

4. Implementasi restorasi hutan

5. Menerapkan sustainable forest management

6. Memaksimalkan penggunaan lahan tidak produktif untuk hutan dan pertanian

FOKUS STUDI 
PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PENGGUNAAN LAHAN



ENTRY POINTS PERAN PSL KEHUTANAN

Pengendalian kebakaran hutan dan lahan; Emisi dari sektor kehutanan dan gambut mengalami
fluktuasi yang signifikan sebagai akibat dari kebakaran hutan dan lahan, sehingga tidak ada pilihan
untuk memiliki implementasi konkrit di lapangan untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Meningkatkan tata kelola hutan; kebijakan untuk mencapai target NDC 2030 sudah jelas, diperlukan
akselerasi dan perluasan untuk mitigasi yang efektif di sektor NDC Kehutanan meliputi tata kelola
hutan, pengelolaan hutan lestari, pengembangan hutan tanaman industri, tata guna lahan tidak
produktif, konservasi, dan pengelolaan lahan gambut.
Mempercepat dan memperluas tindakan untuk meningkatkan stok karbon; Sedangkan untuk
mencapai emisi puncak dan FOLU Net-Sink pada tahun 2030 dalam LTS-LCCR, terdapat empat
komponen net-sink yang penting, yaitu pengembangan hutan tanaman industri, aforestasi/reboisasi
tanpa rotasi, dan pengembangan tanaman tahunan. Percepatan di keempat area strategis net-sink 
ini merupakan kunci untuk mencapai emisi puncak dan emisi net-sink pada tahun 2030.
Mempercepat dan memperluas tindakan untuk mengurangi emisi karbon; percepatan dan 
perluasan diperlukan dalam mengatasi sumber emisi terutama pada dekomposisi gambut dan 
deforestasi.



ENTRY POINTS PERAN PSL PERTANIAN

Meningkatkan produktivitas lahan; Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peningkatan
produktivitas lahan pemanfaatan lahan tidak produktif merupakan kunci untuk
memastikan efektivitas kebijakan terkait.
Mengontrol tekanan pertanian pada ekosistem hutan; Kebijakan penting lainnya dalam
mitigasi di sektor NDC pertanian adalah pengendalian pemanfaatan hutan dan 
ekosistem gambut yang dialokasikan untuk sektor pertanian. Tekanan pertanian
terhadap ekosistem hutan masih terus berlangsung yang tentunya mengancam
kelestarian hutan.
Kontrol populasi; Jumlah penduduk yang terus bertambah membutuhkan persediaan
pangan, namun pada titik tertentu tidak memungkinkan untuk melakukan impor atau
melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi. Tidak mungkin melebihi daya dukung
sektor pertanian, oleh karena itu faktor utama kebutuhan pangan yaitu jumlah
penduduk perlu dikendalikan.



Populasi Manusia dan Perilakunya
1. Kontrol populasi. Jumlah penduduk yang terus bertambah
membutuhkan persediaan pangan, namun pada titik tertentu tidak
memungkinkan untuk melakukan impor atau melakukan upaya
ekstensifikasi dan intensifikasi. Tidak mungkin melebihi daya dukung sektor
pertanian, oleh karena itu faktor utama kebutuhan pangan yaitu jumlah
penduduk perlu dikendalikan.
2. Perilaku dan Konsumsi. Banyak permasalahan lingkungan diakibatkan
perilaku tidak ramah lingkungan serta perlunya menjaga tingkat konsumsi
sumberdaya alam dan jasa lingkungan.

FOKUS STUDI MANUSIA



FOKUS STUDI MOBILISASI PENDANAAN, 
TEKONOLOGI, DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS

Memobilisasi sumber daya dan meningkatkan kapasitas;
1. Untuk mendukung upaya pencapaian target emisi puncak nasional dan 

FOLU net-sink pada tahun 2030, investasi hijau, peningkatan kapasitas, 
dan pengembangan teknologi serta ekosistem industri teknologi
mutlak diperlukan.

2. Memperkuat kondisi pemungkin dan meningkatkan skala, 
mempercepat mobilisasi investasi hijau, kegiatan peningkatan
kapasitas, dan pengembangan teknologi termasuk ekosistem industri
teknologi



GLOBAL DECLINES 
IN NATURE

Sumber : IPBES (2019)



THE PLANET
BOUNDARIES

MELAMPAUI
5 BATAS

KEMAMPUAN 
PLANET BUMI

“novel entities” (NE), defined as “new 

substances, new forms of existing 

substances and modified life forms”, 

including “chemicals and other new types of 

engineered materials or organisms not 

previously known to the Earth system as 

well as naturally occurring elements (for 

example, heavy metals) mobilized by 

anthropogenic activities” (Steffen et al., 

2015) 

Sumber: Persson et al (2022)


