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PENGADUAN KEPADA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA 

“PEMBIARAN KRISIS IKLIM ADALAH PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA” 

14 Juli 2022 

 

1. PENDAHULUAN  

1. Perubahan iklim sedang terjadi sekarang dan menimbulkan dampak lingkungan langsung di 
Indonesia. Indonesia berada di jalur untuk mengalami dampak perubahan iklim yang parah di 
abad ini, seperti kekeringan yang lebih kering dan panjang, panas ekstrem yang akan 
membuat sebagian besar wilayah Indonesia tidak dapat ditinggali manusia, penurunan stok 
ikan akibat pemutihan terumbu karang, perubahan pola curah hujan yang mengancam 
pertanian, banjir rob, gelombang tinggi dan angin kencang di pesisir, dan meningkatnya 
penyakit tular vektor seperti demam berdarah dengue dan malaria.1 

2. Empat belas pengadu membawa pengaduan ini kepada Komnas HAM, termasuk 3 orang anak-
anak berumur 7 s.d. 15 tahun, serta 10 pemuda dan kelompok terdampak dari berbagai 
generasi. Berasal dari berbagai daerah yang berbeda di Indonesia, dari wilayah urban maupun 
rural di Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara dan Papua, para pengadu dipersatukan oleh ikhtiar 
yang sama dalam mengajukan pengaduan ini: para pengadu ingin mempertahankan hak-hak 
asasi mereka dari dampak perubahan iklim yang telah dan akan semakin membahayakan hak-
hak asasi mereka.   

3. Perubahan iklim mengganggu penikmatan hak-hak asasi manusia para pengadu. Sejak kecil, 
pengadu anak MA (7), J (11), Rasya (15) telah mengalami panas ekstrem di kota asalnya, 
Samarinda dan Jakarta. J dan Rasya – yang tumbuh melihat peningkatan tajam kejadian 
dampak iklim dan telah mempelajari proyeksi-proyeksi dampak perubahan iklim – 
mencemaskan masa depan mereka bertahan dari iklim yang tidak aman. Pengadu RX dan Tiwi 
menyaksikan bagaimana perubahan iklim memperparah kerentanan di tingkat lokal; pengadu 
RX menghadapi banjir bandang Batu yang berimbas hingga Malang, pengadu Tiwi selama 
sebulan harus hidup dengan banjir di Sintang. Keduanya mengalami ancaman terhadap 
nyawa, kesehatan, ruang hidup, dan mengalami kesulitan mengakses makanan, air dan 
kebutuhan dasar. Pengadu Wazid dan ZA, yang hidup dari bertani, menghadapi kekeringan, 
curah hujan ekstrim dan serangan hama yang merusak panen dan mengancam mata 
pencaharian mereka. Lima pengadu nelayan dari Kupang terdampak Siklon Seroja, 
menghadapi ancaman terhadap nyawa, menyaksikan siklon merusak rumah, perahu dan alat 
tangkap mereka, dan masih berjuang menghadapi dampak jangka panjang perubahan iklim 
terhadap pencaharian dan stok ikan. Pengadu Dina Maria Danamora, selanjutna disingkat DD, 
melihat ruang hidup dan tempat tinggalnya dihantam banjir rob dan angin kencang. 

4. Kisah-kisah para pengadu mewakili pengalaman puluhan juta anak, pemuda dan kelompok 
terdampak di seluruh Indonesia yang hak asasi manusianya tidak dapat sepenuhnya 
diwujudkan karena perubahan iklim. Perubahan iklim telah menyebabkan kerugian di 
Indonesia dan mengancam menyebabkan dampak musibah yang tidak dapat dikembalikan 
seperti semula, kecuali jika kenaikan temperatur global dibatasi pada 1,50C sesuai 
rekomendasi IPCC. Beberapa kemalangan para pengadu dapat diatribusikan sepenuhnya 

                                                           
1 Intergovernmental Panel on Climate Change, “Sixth Assessment Report,” https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/, diakses 
28 Juni 2022. 
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pada perubahan iklim, sementara beberapa menanggung beban ganda dari dampak-dampak 
lingkungan hidup yang diakibatkan pembangunan padat karbon yang meningkatkan 
kerentanan di tapak, yang dikombinasikan dengan dampak dari perubahan iklim sendiri. 
Perubahan Iklim telah berkontribusi dalam membuat para pengadu menghadapi bahaya yang 
mengancam jiwa, mengurangi kesejahteraan lahir batin, meningkatkan risiko kesehatan, 
kerawanan pangan dan air, gangguan terhadap pendidikan, dan mata pencaharian mereka. 
Ilmu pengetahuan mengenai iklim memproyeksikan seluruh dampak-dampak yang 
didiskusikan di atas akan semakin parah seiring dengan memburuknya perubahan iklim, dan 
risiko menjadi berlipat ganda dengan setiap peningkatan kecil pemanasan. 

5. Pemerintah Indonesia (“Pemerintah”) telah mengakui bahwa perubahan iklim adalah 
permasalahan hak asasi manusia dan telah berkomitmen untuk mengatasi perubahan iklim 
pada tingkat ambisi tertinggi yang memungkinkan. Untuk memenuhi tanggung jawab hak 
asasi manusianya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan, yang 
ditafsirkan dengan mengingat kewajiban hak asasi manusia Indonesia hukum hak asasi 
manusia internasional, Pemerintah harus: 

a) memobilisasi sumber daya maksimum yang tersedia pada ambisi setinggi mungkin dalam 
aksi mitigasi iklim Indonesia; 

b) membangun ketahanan dan adaptasi yang memadai terhadap dampak perubahan iklim 
saat ini dan yang diproyeksikan di Indonesia; dan 

c) memenuhi tanggung jawab prosedural untuk memastikan bahwa semua aksi-aksi 
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim inklusif, partisipatif dan berkeadilan.  

6. Namun, Pemerintah telah gagal memenuhi tanggung jawab ini. Pemerintah telah 
berkontribusi dan terus melanggengkan, bahkan memperburuk, krisis iklim dengan secara 
sadar bertindak mengabaikan bukti ilmiah yang tersedia mengenai langkah-langkah yang 
diperlukan untuk memitigasi dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Pemerintah terus 
melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kewajibannya pada mitigasi iklim, adaptasi dan 
hak prosedural. Indonesia tetap menjadi salah satu penghasil emisi gas rumah kaca tertinggi 
di dunia dari sektor kehutanan dan energi, dan terus bergantung pada deforestasi dan bahan 
bakar fosil untuk tumbuh. Target pengurangan gas rumah kaca Indonesia saat ini tidak sesuai 
dengan tujuan iklim yang aman dimana kenaikan suhu rata-rata global perlu dibatasi di bawah 
1,50C, dan bahkan pencapaian target yang rendah itu pun mungkin tidak dapat tercapai. 
Indonesia terus mengejar undang-undang dan kebijakan yang mendukung sektor padat 
karbon, yang selain meningkatkan emisi juga memperparah kerentanan di tapak dan akan 
membuat adaptasi sangat sulit dilakukan. Sementara itu, adaptasi di tingkat tapak belum 
terintegrasikan dengan baik dalam kebijakan sosial, lingkungan dan anggaran yang ada di 
tingkat domestik. Baik dalam mitigasi maupun adaptasi, Pemerintah juga belum membuka 
informasi dan memastikan partisipasi yang bermakna, mempertimbangkan kerentanan dan 
inklusivitas di tingkat lokal. 

7. Dengan demikian, Pemerintah melanggar tugas konstitusionalnya untuk memajukan, 
melindungi, menegakkan dan memenuhi hak asasi para pengadu. Dalam pengaduan ini, para 
pengadu menunjukkan bahwa perubahan iklim mengganggu hak asasi mereka, sebagai 
berikut: 

a) Hak hidup dan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin di lingkungan hidup yang baik 
dan sehat: Perubahan iklim meningkatkan frekuensi dan tingkat keparahan kejadian 
hidrometeorologi dan peristiwa cuaca esktrem, seperti banjir, kekeringan dan gelombang 
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panas, yang dapat berakibat fatal. Lebih lanjut, kondisi berbahaya ini dapat 
membahayakan kesehatan manusia dan ekosistem tempat kita bergantung. Kerusakan 
lingkungan yang disebabkan oleh perubahan iklim melemahkan penikmatan hak atas 
lingkungan yang baik dan sehat bagi semua pengadu. Beberapa pengadu, seperti RX dan 
para pengadu nelayan dari Kupang, pernah mengalami secara langsung peristiwa yang 
mengancam jiwa yang menggerogoti hak hidup mereka, seperti banjir Malang yang 
merenggut tujuh nyawa, dan siklon Seroja yang membunuh 230 jiwa. Banyak dari para 
pengadu petisi telah mengalami gangguan kesehatan yang diperburuk oleh perubahan 
iklim, yang mengancam hak mereka atas kesehatan; misalnya, MA yang terjangkit demam 
berdarah pada usia tujuh tahun, DD yang telah terjangkit malaria. Beberapa pengadu yang 
telah memiliki kerentanan khusus akan semakin terancam dengan dampak kesehatan 
perubahan iklim, seperti Wazid tempat tinggalnya masih cukup jauh dari pemenuhan 
akses perawatan medis yang menyaksikan wabah malaria di dekat tempat tinggalnya, 
pengadu DD, MA, J dan RA, yang memiliki kerentanan khusus terhadap berbagai dampak 
kesehatan perubahan iklim – termasuk yang disebabkan panas – dan menghadapi bahaya 
psikologis yang diperburuk oleh perubahan iklim. 

b) Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar: Bencana 
hidrometeorologi dan cuaca ekstrem yang terkait dengan perubahan iklim juga telah 
merusak akses para pengadu terhadap kebutuhan dasar, termasuk perumahan, pakaian, 
makanan, dan layanan medis. Misalnya, para pengadu nelayan dari Kupang menyaksikan 
siklon Seroja menghilangkan jerih payah mereka dalam mencapai pemenuhan kebutuhan 
dasarnya. Siklon merusak rumah dan alat kerja mereka, memaksa mereka menghabiskan 
berbulan-bulan untuk memperbaiki kerusakan dan kembali mampu memenuhi 
kebutuhan dasarnya. Para pengadu petani, Wazid dan ZA, berhadapan dengan ancaman 
gagal panen akibat perubahan iklim yang akan sangat menentukan pendapatan mereka, 
dan dengan demikian kapasitas mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan 
ancaman cuaca ekstrem, memiliki rumah menjadi jauh lebih sulit, seperti yang dialami 
DD, yang rumahnya mengalami kerusakan akibat banjir rob, gelombang pasang tinggi dan 
badai; serta para pengadu nelayan. Saat banjir di Malang dan Sintang, RX dan Tiwi 
mengalami penurunan akses terhadap semua kebutuhan dasar, termasuk makanan dan 
perawatan medis, sementara banjir meningkatkan penyebaran penyakit seperti demam 
berdarah dan diare. Seiring dengan memburuknya perubahan iklim, hak pengadu anak, 
seperti DD, MA, J, Rasya, serta para pemuda pengadu untuk mengembangkan dan 
memenuhi kebutuhan dasar mereka paling terancam. 

c) Hak atas pangan dan air: Perubahan iklim mengganggu kegiatan pertanian, peternakan 
dan perikanan; dan mengancam ketahanan pangan. Hak para pengadu terhadap pangan 
dan nutrisi yang cukup sebagai kebutuhan dasar manusia terganggu oleh dampak iklim 
seperti peningkatan suhu, penurunan kesuburan tanah, perubahan pola curah hujan, 
kejadian cuaca ekstrem, dan penyebaran hama dan gulma; dampak-dampak yang 
semuanya meningkatkan risiko gagal panen, menurunkan kualitas hasil panen dan nutrisi 
pangan, dan meningkatkan harga pangan. Pada saat yang sama, dampak iklim seperti 
peristiwa panas ekstrem, kekeringan dan bencana hidrometeorologi mengganggu 
ketersediaan dan akses terhadap sumber daya air. Sebagai petani, pengadu Wazid dan ZA 
telah mengalami gangguan panen akibat kekeringan dan curah hujan yang tidak terduga, 
dan mengalami atau menyaksikan kekurangan air yang mengganggu akses terhadap air 
bersih, baik untuk minum maupun pertanian. Di sisi lain, pengadu nelayan dari Kupang 
telah menyaksikan bagaimana siklon Seroja menghancurkan terumbu karang dan 
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mengurangi stok ikan, yang merupakan asupan protein bahari yang penting bagi kota 
Kupang. Usaha untuk memulihkan terumbu karang dan memperbaiki stok ikan juga 
semakin sulit di bawah risiko-risiko iklim, terutama panas ekstrem. 

d) Hak atas pendidikan: Dengan cuaca yang semakin tidak menentu, panas ekstrem, dan 
meningkatnya bencana alam akibat perubahan iklim, semakin sulit bagi anak-anak untuk 
menikmati haknya atas pendidikan. Pengadu MA harus tidak masuk sekolah selama 
seminggu karena demam berdarah. J dan Rasya telah mengalami gelombang panas di 
Jakarta, yang meningkatkan risiko gangguan kehadiran di sekolah dan kemampuan 
berpartisipasi di kelas. Para pengadu nelayan Kupang menyaksikan sekolah anak-anaknya 
rusak karena siklon, dan dengan gangguan pendapatan akibat siklon sangat kesulitan 
memastikan pembiayaan sekolah anak-anaknya. Hal serupa disaksikan Pengadu RX, Tiwi, 
dan DD, yang melihat bagaimana bencana hidrometeorologi seperti badai dan banjir 
dapat menyebabkan penutupan sekolah dan kerusakan fasilitas pendidikan. Semua 
pengadu anak memiliki risiko yang lebih tinggi berhadapan dengan dampak perubahan 
iklim di masa depan, yang dapat mengganggu pendidikan mereka.  

e) Hak untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak: Perubahan iklim telah 
mengancam beberapa jenis pekerjaan, termasuk pencaharian sebagai nelayan dan petani 
yang sangat bergantung dengan iklim yang aman. Pengadu Dewa, MB, BE, AS dan Radith 
mengalami ancaman terhadap nyawa setiap tahunnya dengan gelombang tinggi dan 
angin kencang di laut yang diperparah perubahan iklim. Pengadu Wazid dan ZA yang 
bekerja sebagai petani harus terpapar panas ekstrim dan menghadapi risiko keselamatan 
kerja yang meningkat akibat kelelahan panas dan stres panas. Semua pengadu telah 
menghadapi disrupsi ekonomi yang signifikan akibat perubahan iklim, mengancam para 
pengadu nelayan terpaksa menganggur berbulan-bulan lamanya karena rusaknya alat 
kerja mereka; dan para pengadu petani harus menanggung kerugian akibat gagal panen, 
yang dapat memaksa mereka untuk meninggalkan pekerjaannya. Selain itu, pengadu anak  
MA, J dan Rasya akan mengalami penurunan ketersediaan pekerjaan di masa dewasanya, 
seiring bertambah buruknya dampak perubahan iklim; dan harus berhadapan dengan 
semakin banyak gangguan produktivitas kerja. 

f) Hak anak: 79,55 juta anak dan remaja Indonesia seperti Pengadu MA, J, dan Rasya akan 
menanggung beban terberat dari dampak perubahan iklim seiring bertambahnya usia 
dalam iklim dan lingkungan yang semakin berbahaya. Pada saat yang sama, remaja 
termasuk yang paling rentan terhadap konsekuensi perubahan iklim saat ini, dan karena 
itu paling rentan terhadap semua pelanggaran hak asasi manusia di atas. 

8. Para pengadu memohon agar Komnas HAM, pertama-tama, menyatakan bahwa kegagalan 
Pemerintah dalam memitigasi, beradaptasi dan memenuhi hak-hak prosedural perubahan 
iklim merupakan pelanggaran terhadap kewajiban Pemerintah untuk memajukan, 
melindungi, menegakkan, dan memenuhi hak-hak asasi manusia para pengadu. Kedua, para 
pengadu meminta Komnas HAM untuk membuat rekomendasi bagi Pemerintah agar segera 
mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut 
terhadap hak-hak asasi manusia tersebut dengan: (1) memitigasi emisi gas rumah kaca 
dengan menggunakan sumber daya maksimum yang tersedia dengan ambisi setinggi 
mungkin; (2) melaksanakan langkah-langkah adaptasi iklim dengan memprioritaskan 
kelompok rentan; dan (3) memastikan bahwa semua tindakan yang diambil konsisten dengan 
pendekatan yang inklusif, partisipatif, dan adil. 
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9. Sebagai hal yang sangat penting bagi seluruh rakyat Indonesia, mengingat ancaman 
perubahan iklim terhadap hak asasi manusia semua orang, para pengadu memohon agar 
pengaduan ini dan penyelidikan serta temuan-temuan Komisi dibuat terbuka untuk umum, 
dengan tetap melindungi identitas pengadu yang meminta Komisi merahasiakan identitasnya. 

 

2. PARA PENGADU 

10. Para pengadu adalah 13 (tiga belas) orang anak-anak, pemuda dan kelompok rentan dari 
berbagai generasi, berumur 7 hingga 59 tahun, berasal dari berbagai daerah di seluruh 
Indonesia yang hak asasi manusianya dipengaruhi oleh tindakan-tindakan Pemerintah dalam 
merespon perubahan iklim:  

11. Pengadu MA (7) 

MA, 7 tahun lahir di Samarinda kemudian bermigrasi ke Bogor mengikuti ayahnya. 

12. Pengadu J (11) 

J, 11 tahun, lahir, tinggal dan tumbuh di Mampang, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Sejak belajar 
tentang perubahan iklim di sekolah dan mengalami dampak panas secara langsung, J telah 
menjadi aktivis cilik, bergabung dalam pemogokan iklim dan menyumbangkan uang sakunya 
untuk dana bantuan bencana, dengan harapan dia dapat memastikan lingkungan yang aman 
dan sehat masa depannya. 

13. Pengadu Rasya Assegaf – Rasya (15) 

Rasya Assegaf, 15 tahun, lahir dan tumbuh di Jakarta, beberapa kali berpindah tempat 
mengikuti ayah dan ibunya bersekolah, namun kini kembali bertempat tinggal dan bersekolah 
di Jakarta. Sejak belajar tentang perubahan iklim di sekolah, Rasya berikhtiar untuk memilih 
tindakan-tindakan yang paling ramah lingkungan dalam kesehariannya. Rasya juga tergabung 
dalam berbagai kelompok relawan lingkungan cilik di sekolah dan komunitas. 

14. Pengadu RX (23) 

RX, 23 tahun, lahir dan tumbuh di Jakarta, bermigrasi ke Malang untuk kuliah di Universitas 
B, dan setelah lulus hingga kini kembali ke Jakarta untuk berkarir. Sejak mempelajari 
perubahan iklim di bangku kuliah, RX bergabung dalam Extinction Rebellion dan Jeda Untuk 
Iklim, turut berpartisipasi dalam demonstrasi iklim, aksi-aksi dan pembuatan petisi dan surat 
terbuka terkait aksi iklim pemerintah. 

15. Pengadu Abdul Wazid – Wazid (24)  

Wazid, 24 tahun, lahir dan tumbuh di Sembalun, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. 
Dibesarkan dalam keluarga petani di kampung petani, Wazid mengolah kebun seluas 1 Ha 
yang sepenuhnya bergantung pada curah hujan. Wazid bergabung dalam Sekolah Alam 
Rinjani, dan bersama petani-petani muda dari tujuh keturunan petani Sembalun mengelola 
komunitas perlindungan lingkungan hidup di Sembalun. 

16. Pengadu DD (26) 

DD, 26 tahun, tumbuh di Biak, berpindah-pindah di beberapa kota selama masa sekolahnya 
dan kini bekerja di Jayapura, Papua Barat. Sejak belajar mengenai perubahan iklim di sekolah 
dan universitasnya, DD menginisiasi inisiatif peningkatan kesadaran di Papua mengenai 
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perubahan lingkungan, termasuk perubahan iklim, khususnya dalam kaitannya dengan cara 
hidup tradisional dan budaya masyarakat adat Papua. 

17. Pengadu Zulya Pratiwi – Tiwi (29) 

Zulya Pratiwi, 29 tahun, tinggal dan bekerja di Baning Kota, Kabupaten Sintang, Kalimantan 
Barat. Kepeduliannya akan deforestasi dan krisis iklim mendorong Tiwi tergabung dalam 
Extinction Rebellion, dan telah berpartisipasi dalam berbagai demonstrasi dan aksi iklim, aksi-
aksi dan pembuatan petisi dan surat terbuka terkait aksi iklim pemerintah. 

18. Pengadu ZA (36) 

ZA,  36 tahun, tumbuh dan besar dalam keluarga petani di Demak, dan kini bekerja sebagai 
pengacara publik sembari merawat kebun di kampung halamannya. ZA telah mendampingi 
banyak petani dalam permasalahan agraria, dan menginisiasi kolektif petani di desanya untuk 
lebih berdaya, termasuk dalam mempraktikkan kearifan lokal dalam beradaptasi dengan 
perubahan iklim. 

19. Pengadu M. Mansur Dokeng (‘Dewa’) (39), MB (59), BE (48), AS (45) dan Radith Giantiano 
(‘Radith’) (29) 

Pengadu Dewa, MB, BE, AS dan Radith semuanya merupakan nelayan tangkap yang tinggal di 
berbagai kelurahan di Kota Kupang. Mereka semua tumbuh dalam budaya pesisir dan 
keluarga nelayan, menghidupi dirinya dan keluarganya dengan menangkap ikan di perairan di 
sekitar Kupang. Mereka juga mengambil bagian dalam peningkatan ketahanan iklim di tempat 
tinggalnya, seperti Dewa yang secara swadaya membangun pos pantau cuaca dan Radith yang 
bersama komunitasnya aktif melakukan restorasi terumbu karang di Kupang. 

20. Merujuk pada Pasal 92 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“Undang-
Undang Hak Asasi Manusia”), para pengadu meminta Komnas HAM untuk merahasiakan 
identitas pengadu, kecuali yang namanya dinyatakan dengan terang dalam pengaduan ini. Hal 
ini dipandang perlu, mengingat beberapa pengadu merupakan pengadu anak dengan umur 
di bawah 18 (delapan belas) tahun, dan mengingat materi pengaduan bersangkutan dengan 
beberapa kebijakan national yang berisiko tinggi bagi keamanan dan kesejahteraan lahir batin 
para pengadu.  

 

3.  PENERIMAAN PENGADUAN 

21. Hak asasi manusia yang menjadi pokok dari pengaduan ini termaktub dalam Undang-Undang 
Dasar 1945 (UUD 1945) dan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya Undang-
Undang Hak Asasi Manusia. UUD 1945 menjamin hak-hak asasi manusia yang berkaitan 
dengan masing-masing pengadu, sebagai berikut: 

a. hak hidup dan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin di lingkungan hidup yang baik 
dan sehat (Pasal 28A dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945; Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) 
Undang-Undang Hak Asasi Manusia), dijelaskan lebih lanjut dalam Bagian 4.5.1. 

b. hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar (Pasal 28C ayat (1) 
UUD 1945; Pasal 11 dan 40  Undang-Undang Hak Asasi Manusia), dijelaskan lebih lanjut 
dalam Bagian 4.5.2. 

c. hak atas pangan dan air (Pasal 28C (1) dan Pasal 28H (1) UUD 1945; Pasal 11  Undang-
Undang Hak Asasi Manusia), dijelaskan lebih lanjut dalam Bagian 4.5.3. 
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d. hak atas pendidikan (Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945; Pasal 12  Undang-
Undang Hak Asasi Manusia), dijelaskan lebih lanjut dalam Bagian 4.5.4. 

e. hak untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 
28D ayat (2) UUD 1945; Pasal 38 ayat (1), (2) dan (4)  Undang-Undang Hak Asasi Manusia), 
dijelaskan lebih lanjut dalam Bagian 4.5.5.; dan  

f. hak-hak anak (Pasal 28B ayat (2) UUD 1945; Pasal 52-66  Undang-Undang Hak Asasi 
Manusia), dijelaskan lebih lanjut dalam Bagian 4.5.6.  

Hak-hak tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat, termasuk anak-anak dan kaum muda di 
Indonesia dan kelompok rentan, yang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan 
khusus dalam pemenuhan hak-hak asasi manusianya.  

22. Pengaduan ini berada dalam ruang lingkup fungsi, tugas, dan kewenangan Komnas HAM. 
Setiap pengadu telah menderita kerugian atas hak-hak mereka yang dilindungi, yang 
diakibatkan kegagalan Pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim dan dampak-
dampaknya, dan karenanya dapat mengajukan pengaduan kepada Komnas HAM, 
berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Karena hal ini merupakan 
persoalan hak asasi manusia, maka pengaduan ini berada dalam yurisdiksi Komnas HAM, 
sebagai otoritas hak asasi manusia nasional independen di Indonesia.  

23. Pengaduan ini secara khusus berada dalam fungsi pemantauan dan mediasi Komnas HAM, 
berdasarkan pada Pasal 76 ayat (1) dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Untuk 
melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, Komnas HAM bertugas dan berwenang untuk, antara 
lain,melakukan pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil 
pengamatan tersebut; penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam 
masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak 
asasi manusia; dan penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi 
manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya. 

 

4.  DASAR-DASAR PENGADUAN 

4.1.  Perubahan iklim telah menyebabkan kerugian di Indonesia dan mengancam menyebabkan 
dampak musibah yang tidak dapat dikembalikan seperti semula jika tidak diatasi.  

24. Perubahan iklim adalah ancaman keberlangsungan umat manusia,2 berdampak nyata dan 
langsung terhadap segala sisi kehidupan umat manusia. Ketika pemanasan melewati 1.5°C, 
bumi akan mengalami bencana yang tidak dapat dikembalikan seperti semula.3 IPCC 
memperingatkan bahwa bahkan jika suhu rata-rata global meningkat 1,5°C, jika pun terjadi 
sementara, akan mengakibatkan konsekuensi yang tidak dapat diubah. Proyeksi ilmiah 
mengkonfirmasi dampak yang tidak dapat diubah ini mencakup gelombang panas yang lebih 
sering dan lebih lama, hilangnya terumbu karang dan lahan basah – keduanya merupakan 

                                                           
2 World Economic Forum, The Global Risk Report 2021 16th Edition, (Geneva: World Economic Forum, 2021), hlm. 5. Lihat juga: 
Sean Fleming, “These are the world’s greatest threats in 2021,” https://www.weforum.org/agenda/2021/01/these-are-the-worlds-
greatest-threats-2021/, diakses 27 Juni 2022.  
3 Intergovernmental Panel on Climate Change, “2021: Summary for Policymakers,” dalam: Climate Change 2021: The Physical 
Science Basis, Contribution of Working Group I to the Sixt Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2021), hlm. 5.   
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ekosistem esensial yang menopang mata pencaharian masyarakat yang paling rentan.4 
Kenaikan suhu lebih dari 1.50C juga dapat memicu lingkaran umpan balik, seperti pencairan 
permafrost, yang kemungkinan tidak mungkin dihentikan.  

25. Perubahan iklim bukanlah bencana alam yang berada di luar kendali manusia. Konsensus 
ilmiah secara global mengkonfirmasi bahwa perubahan iklim diakibatkan aktivitas manusia, 
didorong oleh peningkatan pesat emisi gas rumah kaca (GRK) – terutama karbon dioksida 
(CO2) – dari pembakaran bahan bakar fosil. Membatasi pemanasan di 1.5°C merupakan 
pilihan yang harus diambil seluruh negara-negara di dunia, karena hanya skenario ini saja 
dunia dapat mengalami lebih sedikit dampak negatif pada sumber daya, ekosistem, 
keanekaragaman hayati, ketahanan pangan, keamanan air tawar, kehidupan dan 
penghidupan dibandingkan dengan kenaikan suhu yang lebih tinggi.5 

26. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa negara ini sangat rentan terhadap dampak 
perubahan iklim. Dalam berbagai perundang-undangannya, sebagaimana dielaborasi dalam 
Bagian 4.3.1., Indonesia mengakui bahwa perubahan iklim akan menyebabkan kenaikan 
permukaan air laut, gelombang badai, banjir rob, pergeseran musim hujan dan kemarau, 
perubahan intensitas dan durasi hujan, penurunan produksi pangan, gangguan ketersediaan 
air, penyebaran hama, penyakit tanaman dan penyakit manusia, tenggelamnya pulau-pulau 
kecil, serta hilangnya keanekaragaman hayati.6 

27. Indonesia sudah mengalami dampak perubahan iklim yang serius, sebagaimana diuraikan 
dalam contoh-contoh di bawah ini, dilengkapi dengan proyeksi sains iklim mengenai 
perburukan dampak-dampak ini di masa depan. Di beberapa kejadian, dampak langsung dari 
kegiatan padat karbon memperparah kerentanan di tingkat lokal. Kendati peristiwa cuaca 
individual belum tentu disebabkan oleh perubahan iklim, tren perubahan iklim berarti seluruh 
dampak diproyeksikan memburuk secara dramatis seiring dengan kenaikan suhu global. 
Kajian “atribusi iklim” sekarang mampu secara matematis menghitung bahwa peristiwa 
tertentu menjadi lebih mungkin terjadi dengan adanya perubahan iklim berdasarkan 
perbandingan model dengan dan tanpa pemaksaan cuaca. Pada saat yang sama, studi 
proyeksi dampak iklim, termasuk yang dirangkum oleh IPCC, memproyeksikan dampak dari 
perubahan iklim saja, dan mungkin sangat meremehkan dampak aktual yang akan terjadi di 
lokasi mana pun – terutama mempertimbangkan perburukan kerentanan akibat dampak 
lingkungan dari kegiatan di tingkat lokal. 

28. Beberapa contoh utama dampak yang terkait dengan perubahan iklim di Indonesia diuraikan 
di bawah ini, termasuk tekanan panas, kekeringan, peningkatan suhu laut, dan banjir rob. 

a) Gelombang panas menyebabkan kematian dan penyakit terkait panas, serta berdampak 

pada produktivitas kerja luar ruangan 

29. Peningkatan panas jelas terkait dengan perubahan iklim karena tambahan GRK pada atmosfer 
memerangkap panas dan mencegahnya meninggalkan atmosfer, yang menyebabkan 

                                                           
4 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2022), hlm. 35. 
5 Intergovernmental Panel on Climate Change, “Global Warming of 1.5 ºC, (2018), Chapter 3,” 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2022/06/SR15_Chapter_3_LR.pdf, diakses 28 Juni 2022.  
6 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, 
TLN No. 5059, Bagian menimbang huruf (e); Indonesia, Undang-Undang Pengesahan Paris Agreement, UU No. 16 Tahun 2016, LN 
No. 204 Tahun 2016, TLN No. 5939, Ps. 1-2.  
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peningkatan suhu secara global.7 Gelombang panas telah tercatat di seluruh Indonesia. Pada 
tahun 2019, suhu Tangerang mencapai 39.6oC8 dan Makassar 38.8oC,9 memecahkan rekor 
suhu panas yang tidak pernah tercatat sebelumnya dalam sejarah.10 Sejak BMKG melakukan 
pencatatan suhu nasional pada tahun 1981, tiga diantara tahun-tahun terpanas terjadi dalam 
dekade ini, yaitu tahun 2016, 2019, dan 2020.11  

30. Studi tentang tren suhu Indonesia menunjukkan frekuensi hari yang sejuk dan malam yang 
dingin menurun, sedangkan siang yang hangat dan malam yang hangat meningkat.12 Rata-
rata harian maksimum tahunan meningkat sebesar 0,18°C per dekade sedangkan suhu 
minimum harian rata-rata tahunan meningkat sebesar 0,30°C per dekade.13 Indeks suhu 
lainnya juga menunjukkan tren pemanasan yang signifikan.14 

31. IPCC (2021) memproyeksikan bahwa bahkan dalam skenario 1.50C pun, intensitas dan 
frekuensi dari gelombang panas sangat mungkin meningkat.15 Dengan proyeksi arah 
temperatur global saat ini yaitu 3oC sampai 4oC pada tahun 2100, suhu tertinggi di siang hari 
di atas 40oC diproyeksikan akan terjadi selama 10 sampai 40 hari per tahun di bagian timur 
Sumatera, bagian timur Kalimantan, dan bagian timur laut Jawa.16   

32. Jika pemanasan global mencapai 20C, hampir seluruh dataran rendah di Indonesia akan 
mengalami suhu tahunan di atas 29oC, dimana kehidupan akan menjadi “terlalu panas untuk 
hidup” manusia, pertanian, dan peternakan. Suhu tahunan tersebut saat ini tidak terjadi di 
mana pun di bumi selain di Gurun Sahara.17 

33. Menurut World Health Organization (Organisasi Kesehatan Dunia), dalam skenario emisi 
tinggi, kematian terkait panas di Indonesia pada lansia diproyeksikan akan meningkat lebih 
dari lima puluh kali lipat, menjadi sekitar 53 kematian per 100.000 pada tahun 2080 
dibandingkan dengan rona awal [statistik saat ini] kurang dari 1 kematian per 100.000 per 
tahun antara tahun 1961 sampai 1990.18 Sebuah studi tahun 2020 memproyeksikan kematian 

                                                           
7  Intergovernmental Panel on Climate Change, “2021: Summary for Policymakers,” dalam: Climate Change 2021: The Physical 
Science Basis, hlm. 5. 
8 Rikin Ari Supriyanti, “Indonesia Sees Record Temperatures, Expects Blistering Heat to Continue Until Next Week,” 
https://jakartaglobe.id/news/indonesia-sees-record-temperatures-expects-blistering-heat-to-continue-until-next-week/, diakses 
28 Juni 2022.  
9 Gloria Setyvani Putri, “Cuaca Panas Masih 9 Hari, Ini Daftar Hari Terpanas di Indonesia,” 
https://sains.kompas.com/read/2019/10/24/190300723/cuaca-panas-masih-9-hari-ini-daftar-hari-terpanas-di-indonesia, diakses 
28 Juni 2022.  
10 Intergovernmental Panel on Climate Change, ”IPCC WIG Interactive Atlas: Regional Information (Simple),” https://interactive-
atlas.ipcc.ch/, diakses 28 Juni 2022. 
11 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, ”Ekstrem Perubahan Iklim,” https://www.bmkg.go.id/iklim/?p=ekstrem-
perubahan-iklim, diakses 28 Juni 2022.  
12 Fredolin Tangang Supari, Edvin Aldrian, dan Liew Juneng, ”Pengamatan perubahan suhu dan curah hujan ekstrem di Indonesia,” 
International Journal of Climatology,  Vol. 37, No. 4, (Maret 2017), hlm. 1979-1997. 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
15 Intergovernmental Panel on Climate Change, ”IPCC AR6 WG 1 (2021), Chapter 11,” 
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Chapter_11.pdf, diakses 28 Juni 2022, hlm. 11-152.  
16 Intergovernmental Panel on Climate Change, ”IPCC WGI Interactive Atlas: Regional Information (Advanced), Cordex Southeast 
Asia, Warming of 3oc and 4oC,” https://interactive-atlas.ipcc.ch/, diakses 28 Juni 2022.  
17 Chi Xu et. al, “Future of the Human Niche,“ The Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol. 117, No. 21, (Mei 2020), 
hlm. 11350-11355.  
18 World Health Organization, ”Climate and Healthy Country Profile Indonesia - 2015,“ 
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-FWC-PHE-EPE-15.37, diakses 28 Juni 2022, hlm. 4.  
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terkait panas bagi lansia di Jakarta pada tahun 2050 akan meningkat 12 hingga 15 kali lipat 
dibandingkan tahun 2010.19 

34. Selain itu, dampak kesehatan dari panas yang ekstrem perlu diperhitungkan dengan 

kelembaban yang tinggi di Indonesia,20 yang membuat penguapan keringat dan pendinginan 

tubuh semakin sulit.21 Dampak panas – lembab ini akan dirasakan terutama oleh orang-orang 
tanpa akses ke AC, orang tua, orang yang bekerja di luar, dan mereka yang memiliki masalah 
kesehatan yang mendasarinya.22 Dampak kesehatan dan ekonomi dari stres panas termasuk 
kematian, serangan panas, perparahan penyakit yang ada, penurunan produktivitas dan 
kapasitas kerja yang menyebabkan kesulitan keuangan dan konsekuensi ekonomi skala 
besar.23 Sebuah studi tahun 2021 menemukan bahwa tekanan panas di permukiman informal 
di Makassar, Sulawesi mendekati batas kelangsungan hidup manusia, bahkan di luar ruangan 
dan di malam hari.24  

35. Di Indonesia, 40% angkatan kerja bergerak di bidang pertanian dan lebih dari 60% 
penduduknya tinggal di wilayah pesisir, membuat negara ini sangat rentan terhadap peristiwa 
panas ekstrem.25 Buruh Internasional mencatat bahwa model iklim untuk Indonesia 
memproyeksikan jam kerja yang hilang akibat tekanan panas—bahkan dalam kondisi teduh-- 
akan setara dengan 4 juta pekerjaan penuh waktu (3% dari jam kerja) pada tahun 2030, naik 
dari 1,8 juta pekerjaan (2,1 % jam kerja) pada tahun 1995. Untuk pekerja pertanian dan 
konstruksi yang bekerja di bawah sinar matahari, tekanan panas akan jauh lebih buruk.26   

36.  Sebagaimana dijelaskan pada bagian 4.2. di bawah, setidaknya sebelas pengadu telah 
terpapar suhu ekstrim akibat perubahan iklim. Pengadu MA mengalami gelombang panas di 
Samarinda saat berusia di bawah tiga tahun, usia dimana kerentanan terhadap kematian 
terkait panas paling tinggi. Pengadu J dan Rasya mengalami gelombang panas di kota asalnya, 
Jakarta. Pengadu Wazid dan ZA, yang bekerja sebagai petani; dan Pengadu Dewa, MB, BE, AS 
dan Radith, yang bekerja sebagai nelayan – yang pencahariannya mengharuskan berkegiatan 
di luar ruangan – akan lebih sulit melakukan pekerjaannya, dan lebih berisiko terdampak 
dalam kondisi panas yang ekstrim.  

b)  Kenaikan suhu permukaan laut mengakibatkan pemutihan terumbu karang dan penurunan 

stok ikan, menyebabkan kerawanan pangan dan hilangnya dan mata pencaharian di 

bidang pariwisata dan perikanan 

37. Pemanasan global terbukti menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang dapat 
berdampak mengenaskan pada ekosistem laut dan masyarakat yang bergantung padanya.27  

                                                           
19 Alvin Christopher G. Varquez, et. al., “Future increase in elderly heat-related mortality of a rapidly growing Asian megacity,“ 
Scientific Reports, Vol.10, (2020), hlm. 1. 
20 Yi Zhang, Isaac Held dan Stephan Fueglistaler, ” Projections of tropical heat stress constrained by atmospheric dynamics,” Nature 
Geoscience, Vol. 14 (2021), hlm. 133-137.  
21 Alan Buis, ”Too Hot to Handle: How Climate Change May Make Some Places Too Hot to Leave,” https://climate.nasa.gov/ask-
nasa-climate/3151/too-hot-to-handle-how-climate-change-may-make-some-places-too-hot-to-live/, diakses 1 Juli 2022. 
22 Ibid. 
23 Emma E. Ramsay, et.al., ”Chronic heat stress in tropical urban informal settlements,” iScience, Vol. 24, (November 2021), hlm. 3-
4. 
24 Ibid., hlm. 6. 
25 Pratikshya Bohra-Mishra, Michael Oppenheimer dan Solomon M. Hsiang, ”Nonlinear permanent migration response to climatic 
variations but minimal response to disasters,” PNAS, Vol. 111, No. 27, (Juli 2014), hlm. 9781. 
26 International Labour Organization, Working on a warmer planet: The impact of heat stress on labour productivity and decent 
work, (Geneva: International Labour Organization, 2019), hlm. 64. 
27 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, hlm. 236.  
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IPCC (2022) memperingatkan bahwa “Hampir seluruh terumbu karang akan mengalami 
pemburukan dari keadaannya saat ini, bahkan jika pemanasan global tetap berada di bawah 
2oC (keyakinan sangat tinggi), dan komunitas terumbu karang di perairan dangkal yang tersisa 
akan mengalami perubahan komposisi spesies dan keanekaragaman dibandingkan terumbu 
karang saat ini (keyakinan sangat tinggi). Hal ini akan sangat memperkecil jasa lingkungan 
yang [terumbu karang] berikan kepada masyarakat, seperti penyediaan pangan (keyakinan 
tinggi), perlindungan wilayah pesisir (keyakinan tinggi) dan pariwisata (keyakinan sedang).”28 

38. Strategi Jangka Panjang untuk Karbon Rendah dan Ketahanan Iklim 2050 (2021) Indonesia 
menyatakan:  

“Peningkatan Suhu Permukaan Laut (SPL) akan memengaruhi perubahan pada jalur migrasi 
ikan dan biota laut lainnya, pemutihan karang, hilangnya dan rusaknya ekosistem hutan 
bakau dan padang lamun, serta ketidakseimbangan populasi mamalia laut.” 29 

“Suhu laut yang meningkat akibat perubahan iklim pada area terumbu karang akan 
mengancam kehidupan karang dalam bentuk pemutihan karang secara masif.30 […] 
Pemutihan karang berdampak signifikan pada populasi ikan karena [terumbu karang] 
merupakan habitat bagi ribuan spesies ikan terumbu karang. Selain itu, terumbu karang juga 
berfungsi sebagai penyerap energi dan gelombang tinggi yang mengurangi risiko erosi pantai. 
Dengan demikian, kerusakan pada terumbu karang meningkatkan risiko erosi pantai.” 31 

39. Atlas Interaktif AR6 IPCC menunjukkan bahwa dalam skenario emisi business-as-usual (tinggi), 
seluruh perairan Indonesia akan mengalami peningkatan suhu permukaan laut 1.5°C di tahun 
2040, dan peningkatan suhu lebih dari 3°C di tahun 2100.32  

40. Di tahun 2016, kondisi El Nino menempatkan karang-karang di bawah tekanan pada kurang 
lebih 39% tutupan karang Indonesia.33 Hilangnya pendapatan akibat pemutihan karang sudah 
berdampak pada penangkapan ikan skala kecil dan mendorong kemiskinan pangan dan 
pendapatan.34  

41. Penelitian di tahun 2018 terhadap terumbu karang yang terdaftar di Warisan Dunia 
mendapati bahwa dalam skenario emisi saat ini, karang-karang akan memutih dua kali per 
dekade, dimulai pada tahun 2017 di Taman Nasional Komodo dan 2032 di Taman Nasional 
Ujung Kulon, yang menyebabkan “kerusakan parah pada fungsi ekologis dan penurunan 
kualitas dan kuantitas jasa ekosistem terkait yang disediakan bagi umat manusia.35 Penelitian 
tersebut mendapati bahwa kemungkinan terjadinya pemutihan dan kerusakan terumbu 

                                                           
28 Ibid., hlm. 341-342. 
29 Pemerintah Republik  Indonesia, ”Indonesia’s Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050,“ 
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Indonesia_LTS-LCCR_2021.pdf, diakses 28 Juni 2022, hlm. 19-21.  
30 Secara umum, terumbu karang dapat tumbuh dengan optimal pada suhu dalam rentang 26°C dan 30°C. Akan tetapi, peningkatan 
SPL antara 1°C dan 2°C dari nilai rata-rata tahunan dapat memicu pemutihan karang. Lihat: Ibid. 
31 Ibid. 
32 Intergovernmental Panel on Climate Change, ”IPCC WGI Interactive Atlas: Regional Information (Advanced) CMIP6 Sea Surface 
Temperature Change,” https://interactive-atlas.ipcc.ch/, diakses 28 Juni 2022.  
33 Sam Wouthuyzen, M. Abrar dan J. Lorwens, ”A comparison between the 2010 and 2016 El Nino induced coral bleaching in the 
Indonesian waters,” IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 118, (2018), hlm. 10.  
34 Ibid., hlm. 9. 
35 Scott F. Heron, C. Mark Eakin, dan Fanny Douvere,  Impacts of climate change on World Heritage coral reefs: update to the first 
global scientific assessment, (Paris: UNESCO World Heritage Centre, 2018), hlm. 4. (“Bleaching and mortality of corals due to heat 
stress, resulting from global warming … is expected to continue and intensify in the coming decades unless CO2 emissions are 
drastically reduced.”). 
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karang tersebut tidak setinggi dalam skenario emisi yang sangat rendah di mana kenaikan 
suhu global dibatasi pada 1.5°C.36 

42. Di tahun 2100 Indonesia dapat kehilangan tutupan terumbu karang antara 25% (skenario 
emisi rendah) hingga 82% (skenario emisi tinggi). Sebagian besar pariwisata berbasis terumbu 
karang dapat hilang pada kedua skenario tersebut.37 

43. Dampak-dampak perubahan iklim berinteraksi dengan dan memperparah kerugian dari 
penangkapan ikan berlebih, erosi pantai, perusakan hutan bakau, perdagangan spesies yang 
terancam punah, pencemaran kimia di wilayah pesisir dan laut, pencemaran termal, 
penangkapan ikan yang beracun dan destruktif, serta penangkapan ikan yang ilegal, tidak 
dilaporkan dan tidak diatur.38 

44. Beberapa model iklim memproyeksikan bahwa dalam skenario emisi tinggi, perubahan iklim 
sendiri akan menyebabkan penurunan jumlah potensi tangkapan ikan sebanyak 29% di tahun 
2050 dan penurunan sebanyak 63% di tahun 2100.39 AR6 dari IPCC memproyeksikan bahwa 
akan terdapat penurunan tangkapan secara terus menerus yang berdampak pada sektor 
makanan laut di Indonesia.40 

45. Pengadu Radith telah menyaksikan pemanasan memutihkan terumbu karang, yang akan 
mengurangi stok ikan. Pengadu Dewa, MB, BE, dan AS, akan semakin sulit untuk pulih dari 
dampak bencana iklim dengan pemanasan yang mengancam pertumbuhan kembali terumbu 
karang yang dihancurkan siklon. Pengadu Rasya dan RX, karena pengetahuannya akan 
dampak di atas, telah mengkhawatirkan kerawanan pangan di masa depannya. Kekhawatiran 
krisis pangan itu didukung basis ilmiah yang kuat. 

c)  Perubahan tingkat presipitasi membawa kekeringan dan kerawanan air serta banjir 

46. Peningkatan suhu global akibat perubahan iklim akan mengakibatkan pola hujan yang lebih 
sulit diprediksi dan perubahan pada tingkat presipitasi, termasuk kekeringan dan banjir. 
Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim 2050 (2021) Indonesia 
menyatakan:  

 “Curah hujan diproyeksikan akan mengalami anomali peningkatan curah hujan bulanan yang 
melebihi 200 mm/bulan. Skenario RCP4.541 […] menunjukkan bahwa curah hujan tahunan 
dapat menurun sebanyak 20%, khususnya pada wilayah bagian selatan untuk kurun waktu 
tahun 2016-2035. Curah hujan diproyeksikan akan meningkat hingga 20%, khususnya pada 

                                                           
36 Ibid.  
37 World Bank Group/Asian Development Bank, ”Climate Risk Country Profile Indonesia (2021),“ 
https://climateknowledgeportal.worldbank.org/sites/default/files/2021-05/15504-Indonesia%20Country%20Profile-WEB_0.pdf, 
diakses 28 Juni 2022. 
38 Lihat: Carol Warren dan Dirk. J. Steenbergen, ”Fisheries decline, local livelihoods and conflicted governance: An Indonesian case,” 
Ocean & Coastal Management, Vol. 202 (2021); California Environmental Associates, ”Trends in Marine Resources and Fisheries 
Management in Indonesia,“ A 2018 Review (2018). 
39 World Bank Group/Asian Development Bank, ”Climate Risk Country Profile Indonesia (2021).“ 
40 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, hlm. 172; merujuk 
pada: D. Nong, ”Potential economic impacts of global wild catch fishery decline in Southeast Asia and South America,“ Economic 
Analysis and Policy, (2019), hlm. 62. 
41 Skenario RCP4.5 dalam the IPCC’s Fifth Assessment merujuk pada emisi global yang dibatasi secara sedang yang akan 
menyebabkan kenaikan suhu global yang kemungkinan akan melebihi 1.5oC pada tahun 2100 (keyakinan tinggi) dan kemungkinan 
besar melebihi 2oC (keyakinan sedang). Lihat:  Intergovernmental Panel on Climate Change, ”Synthesis Report,” https://ar5-
syr.ipcc.ch/topic_summary.php, diakses 28 Juni 2022. 
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wilayah bagian utara dan timur (Kalimantan dan Papua) untuk kurun waktu tahun 2046-2065 
dan tahun 2081-2100.” 42  

47. AR6 dari IPCC memperoleh keyakinan tinggi pada penurunan tingkat presipitasi di Indonesia43 
dan memproyeksikan peningkatan kejadian kekeringan berat.44 Di Jawa, Sumatra dan 
Kalimantan, rata-rata curah hujan diproyeksikan menurun hingga 20-30% selama bulan Juni, 
Juli dan Agustus di akhir abad ke-21 (keyakinan sedang).45  

48. Penelitian atribusi iklim terhadap kekeringan dan panas ekstrem di Indonesia menemukan 
bahwa wilayah bagian selatan Indonesia pada khususnya lebih rentan terhadap kekeringan 
dan panas yang terkait dengan perubahan iklim di antara bulan Juli dan Oktober.46 Penelitian 
tersebut juga menemukan bahwa kemungkinan kekeringan pada musim kering di tahun 2015 
meningkat 37% hingga 100% akibat perubahan iklim antropogenik.47 Suhu tinggi di tahun 
2015 juga seluruhnya diatribusikan pada perubahan iklim antropogenik, bukan variabilitas 
cuaca alami.48 Terakhir, penelitian tersebut juga menemukan bahwa saat kejadian El Nino 
dikombinasikan dengan pemanasan antropogenik dari emisi gas rumah kaca, model tersebut 
mendapati kekeringan berat menjadi 300-500% lebih mungkin terjadi.49 

49. Indeks risiko bencana 2020 milik BNPB mengarakterisasi 405 dari 501 kota/kabupaten di 
seluruh Indonesia sebagai ‘berisiko tinggi’ terhadap kekeringan.50 Di tahun 2018, kekeringan 
berdampak pada 4,87 juta jiwa rakyat Indonesia di 4,053 desa, yang menyebabkan krisis air 
yang berdampak pada air minum dan persawahan.51 Di tahun 2020 di Nusa Tenggara Timur 
dan Barat, kekeringan ekstrem menimbulkan kebakaran hutan, sehingga daerah tersebut 
menjadi pusat kebakaran hutan yang baru dengan luas wilayah terbakar lebih dari 352,222 
Ha.52 KLHK memproyeksikan kerugian sumberdaya air yang disebabkan oleh terganggunya 
keseimbangan neraca air di wilayah Indonesia berkisar antara Rp24,5 T hingga Rp31,78 T.53 

50. Selain kekeringan, presipitasi yang lebih kuat akibat perubahan iklim di sisi lain menyebabkan 
peningkatan curah hujan di sebagian wilayah Indonesia. Jawa Tengah, Kalimantan bagian 
Utara, dan sebagian wilayah Papua, akan mengalami curah hujan tinggi pada musim basah, 

                                                           
42 Pemerintah Republik  Indonesia, ”Indonesia’s Long-Term Strategy,” hlm. 19-21. 
43 Intergovernmental Panel on Climate Change the Sixt Assessment Report Working Group 1, ”Atlas,” 
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Atlas.pdf, diakses 28 Juni 2022, hlm. 9; 
Intergovernmental Panel on Climate Change the Sixt Assessment Report Working Group 1, “Chapter 12,“ 
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Chapter_12.pdf, diakses 28 Juni 2022, hlm. 12-48. 
44 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, hlm. 11-1110 
45 Intergovernmental Panel on Climate Change the Sixt Assesment Report Working Group 1, ”Atlas,” 
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Atlas.pdf, diakses 28 Juni 2022, hlm. 61. 
46 King, A. D., G. J. van Oldenborgh dan D. J. Karoly, “Climate Change and El Niño Increase Likelihood of Indonesian Heat and 
Drought,” Bulletin of the American Meteorological Society, Vol. 97, No. 12, (Desember 2016), hlm. 113-117; dalam S. Herring, et 
al., ”Explaining Extreme Events of 2015 from a Climate Perspective,“ Bulletin of the American Meteorological Society, Vol. 97, No. 
12, (Desember 2016), hlm. 1-145. 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
50 Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Indeks Resiko Bencana Indonesia Tahun 2020, (Jakarta: Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana, 2020), hlm 288-303.  
51 Badan Nasional Penanggulangan Bencana, “4,87 Juta Jiwa Penduduk Terdampak Kekeringan Yang Tersebar Di 4.053 Desa,” 
https://bnpb.go.id/berita/487-juta-jiwa-penduduk-terdampak-kekeringan-yang-tersebar-di-4053-desa, diakses 28 Juni 2022. 
52 Hans Nicholas Jong, ”Indonesia’s new epicenter of forest fires shifts away from Sumatra and Borneo,“ 
https://news.mongabay.com/2021/12/indonesias-new-epicenter-of-forest-fires-shifts-away-from-sumatra-and-borneo/, diakses 
28 Juni 2022. 
53 Ibid., hlm. 33. 
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yang berkontribusi pada peningkatan frekuensi hari basah.54 KLHK memproyeksikan, “Curah 
hujan meningkat hingga 20% khususnya di bagian utara dan timur, yaitu Kalimantan dan 
Papua, untuk periode 2046-2065 dan 2081-2100. […] Wilayah terjadinya curah hujan ekstrem 
yaitu di Papua, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.”55  

51. Observasi dari berbagai wilayah Asia menunjukkan bahwa dengan naiknya temperatur, 
intensitas curah hujan bagi kejadian hujan ekstrim juga meningkat.56 Selain itu, IPCC 
memproyeksikan dengan keyakinan sedang bahwa peristiwa La Nina yang ekstrem akan 
menjadi lebih sering.57 Tingginya curah hujan akibat variabilitas iklim dapat menimbulkan 
bahaya bencana banjir, longsor, dan kekeringan yang umumnya disebabkan oleh parameter 
curah hujan dan kejadian iklim serta cuaca ekstrem.58  

52. Secara khusus, Indonesia telah memiliki paparan yang tinggi terhadap segala bentuk banjir, 
yang kemungkinan akan meningkat dengan pembangunan dan perubahan iklim.59 Tanpa 
memperhitungkan faktor lain, perubahan iklim diperkirakan akan meningkatkan populasi 
terdampak banjir setiap tahunnya sebanyak 400.000 orang pada tahun 2030 (dibandingkan 
baseline 1,5 juta orang), dan meningkatkan kerusakan urban sebesar US$ 6,1 trilyun pada 
skenario emisi tinggi.60 Bahkan dalam jalur rendah emisi, hampir semua negara Asia 
menghadapi peningkatan frekuensi aliran sungai yang ekstrim, yang dapat meningkatkan 
frekuensi peristiwa 100 tahunan menjadi peristiwa 50 tahunan atau 25 tahunan di sebagian 
besar Asia Selatan, Tenggara, dan Timur.61 Peningkatan arus ini dapat menyebabkan 
peningkatan populasi yang terkena dampak banjir ekstrem pada rentang 817.000 sampai 
2.537.000 orang pada 2035 – 2044.62 

53. Sebagaimana dijelaskan dalam Bagian 4.2.1, Pengadu RX dan Tiwi adalah korban banjir yang 
diantaranya disebabkan oleh perubahan iklim. Selain itu, wilayah tempat tinggal Pengadu 
Wazid, Pengadu Dewa, MB, BE, AS, dan Radith di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara 
Timur, merupakan wilayah terdampak kekeringan. Pengadu Wazid, misalnya, telah 
mengalami kesulitan akses air untuk kehidupan sehari-hari. 

d)  Peningkatan panas ekstrem, kekeringan, dan curah hujan membawa perubahan penyakit 

dan hama tanaman, kerawanan air, gagal panen, dan kerawanan pangan  

54. Peningkatan panas ekstrem, kekeringan, dan curah hujan lebih lanjut akan sangat 
memengaruhi sektor agrikultur di Indonesia dan mengancam ketahanan pangan dan air serta 
mata pencaharian yang berbasis agrikultur. IPCC memproyeksikan kendala-kendala panen 

                                                           
54 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Roadmap NDC Adaptasi Perubahan Iklim,” hlm. 14 
55 Ibid, hlm. 18. 
56 S. Westra, et.al., “Future changes to the intensity and frequency of short-duration extreme rainfall,“ Reviews of Geophysics, Vol. 
52 (2014), hlm. 522-555. Sekalipun demikian, fenomena ini sangat tergantung pada konteks geografis lokal dan penelitian lebih 
lanjut yang berfokus pada Indonesia diperlukan untuk memahami dampaknya terhadap negara. Lihat: World Bank Group/Asian 
Development Bank, ”Climate Risk Country Profile Indonesia (2021),” hlm. 12. 
57 Intergovernmental Panel on Climate Change, “Sixth Assessment Report,” https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/, diakses 
28 Juni 2022, hlm 1-52. 
58 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Roadmap NDC Adaptasi Perubahan Iklim,” 
59 World Bank Group/Asian Development Bank, ”Climate Risk Country Profile Indonesia (2021),” hlm. 2. 
60 Ibid, hlm. 15; Lihat juga:  WRI, ”Aqueduct Floods,” https://www.wri.org/applications/aqueduct/floods, diakses 4 Juli 2022. 
61 H. Paltan, et.al., ”Global implications of 1.5°C and 2°C warmer worlds on extreme river flows Global implications of 1.5°C and 2°C 
warmer worlds on extreme river flows,” Environmental Research Letters, Vol 13 (2018). 
62 World Bank, World Bank Group/Asian Development Bank, ”Climate Risk Country Profile Indonesia (2021),” hlm. 16; Lihat juga: S. 
Willner, et.al., ”Adaptation required to preserve future high-end river flood risk at present levels,” Science Advances Vol 4, No 1 
(2018). 
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sedang-tinggi hingga tinggi untuk padi, jagung, dan kedelai Indonesia, utamanya disebabkan 
oleh hama tanaman, penyakit tanaman, dan hilangnya zat hara tanah di pertengahan abad.63  

55. Indonesia sudah menderita gagal panen akibat dampak perubahan iklim. Contohnya, hujan 
berat akibat kejadian La Nina di tahun 2010 menyebabkan produksi jagung menurun hingga 
63% dibanding kondisi normal.64 Menurut Bank Dunia, pemodelan iklim dari Nusa Tenggara 
Barat mengindikasikan defisit air pada musim tanam padi pertama juga dapat berdampak 
pada tanaman sela bernilai tinggi pada musim kedua.65 Di bulan Januari hingga Juli tahun 
2019, data Kementerian Pertanian mengonfirmasi gagal panen yang terkait kekeringan 
sebanyak 31,000 Ha untuk tanaman padi saja.66 

56. Secara umum, risiko hama dari serangga, patogen, dan gulma juga akan meningkat di 
ekosistem pertanian seiring dengan perubahan iklim.67 Sebagai contoh, IPCC mencatat bahwa 
perubahan iklim telah berkontribusi dalam penyebaran Alternaria spp dan Fusarium equiseti 
pada produk sayur mayur baru-baru ini.68 Tingkat keparahan pathogen jamur Fusarium 
diperkirakan akan meningkat dengan perubahan iklim, akibat meningkatnya fluktuasi cuaca.69 
Kendala hama dan gulma (organisme pengganggu tanaman) merupakan risiko yang sangat 
tinggi bagi sektor agrikultur, karena interaksi di ekosistem yang mempengaruhi populasi hama 
membuat proyeksi dan sistem peringatan dini menjadi sangat sulit.70   

57. Sebagaimana dijelaskan dalam Bagian 2.4.1., Pengadu Wazid dan ZA, sebagai petani, 
mengalami pola curah hujan yang tidak terduga dan ekstrim dan peningkatan dan serangan 
hama. Semua pengadu akan mengalami dampak lanjutan dari dampak agrikultur, seperti 
pengadu Tiwi yang telah mengalami berkurangnya akses pangan pasca banjir di Sintang. 
Semua pengadu anak pada khususnya mengalami risiko lebih tinggi di masa depan untuk 
terdampak, sebagaimana telah dikhawatirkan pengadu Rasya. 

                                                           
63 Intergovernmental Panel on Climate Change the Sixt Assessment Report Working Group II, ”Annex 1,” 
https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_Annex-I.pdf, diakses 28 Juni 2022, hlm. 22-24. 
64 T. Utami, T. Handayani, T. Kuswantoro, ”Exposure of dryland Farming to  the  ENSO  Phenomenon  in  Kebumen  District,” IOP 
Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 303, (2019). 
65 World Bank Group/Asian Development Bank, ”Climate Risk Country Profile Indonesia (2021).“ 
66 CNN Indonesia, "Luas Lahan Gagal Panen Naik Jadi 31.000 Hektare per Juli," 
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190813102433-92-420791/luas-lahan-gagal-panen-naik-jadi-31000-hektare-per-juli, 
diakses 28 Juni 2022. 
67 IPPC Secretariat, Scientific review of the impact of climate change on plant pests – A global challenge to prevent and mitigate 
plant pest risks in agriculture, forestry and ecosystems, (Roma: FAO on behalf of the IPPC Secretariat, 2021), hlm. 11. 
68 Ibid. 
69 Salme Timmusk, et.al., “Fighting Fusarium Pathogens in the Era of Climate Change: A Conceptual Approach,“ Pathogens, Vol. 9 No. 
6  (2020), hlm. 1. 
70 IPCC mencatat bahwa AR5 dan SRCCL menunjukkan bahwa wabah yang lebih sering dan perluasan area hama dan penyakit 
merupakan masalah serius dalam perubahan iklim tetapi kurang diteliti karena kesulitan dalam menilai interaksi multi-spesies 
(Porter et al., 2014; Mbow et al., 2019 ). Data pengamatan historis dan terkini berkualitas tinggi untuk mendeteksi perubahan hama 
dan penyakit yang disebabkan oleh tren iklim terkini masih terbatas. Bebber (2013) menemukan ekspansi kutub yang signifikan 
dari banyak kelompok penting hama dan patogen tanaman sejak tahun 1960, dengan pergeseran rata-rata 2,7 km thn-1. Populasi 
spesies hama yang berbeda merespon secara berbeda terhadap perubahan iklim yang sedang berlangsung, dengan beberapa 
pergeseran, kontraksi, atau perluasan jangkauan distribusi mereka saat ini dan yang lainnya bertahan atau menghilang dalam 
jangkauan mereka saat ini (kepercayaan tinggi). Lihat: Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2022: Impacts, 
Adaptation and Vulnerability, (Cambridge: Cambridge University Press, 2022), hlm. 5-25. 
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e)  Banjir rob, gelombang tinggi dan angin kencang akibat kenaikan permukaan laut 

membahayakan nyawa, menyebabkan hilangnya ruang hidup, tempat tinggal, kerawanan 

pangan dan air 

58. Asesmen termutakhir IPCC memproyeksikan permukaan air laut global akan meningkat 1,2m 

pada tahun 2100.71 Permukaan muka air laut akan secara signifikan meningkatkan risiko erosi, 
banjir rob, dan intrusi air asin pada 2100.72 Pada skenario emisi tinggi, tanpa adaptasi, lebih 
dari 4,2 juta jiwa di Indonesia akan terdampak banjir rob permanen pada tahun 2070 – 2100.73  

59. Intrusi air asin yang diakibatkan naiknya muka air laut menyebabkan hilangnya tanaman 
pesisir, kerawanan pangan dan kerawanan air tawar bagi masyarakat pesisir. IPCC 
menemukan bahwa “meningkatnya banjir rob, erosi pantai dan intrusi air asin menyebabkan 
degradasi ekosistem (keyakinan sangat tinggi).”74 Indonesia memiliki kerentanan yang tinggi 
terkait dengan dampak ini, mengingat salinitas tanah merupakan faktor utama dari 
menurunnya produksi pangan di wilayah pesisir di Indonesia.75 

60. IPCC juga mendapati bahwa akses air tawar di pulau-pulau kecil terancam oleh beberapa 
aspek perubahan iklim, termasuk salinisasi air tanah akibat naiknya permukaan laut dan 
limpahan dari gelombang badai.76 Strategi Jangka Panjang untuk Pembangunan Rendah 
Karbon dan Ketahanan Iklim 2050 (2021) Indonesia menyatakan: 

Berdasarkan data di Laporan Negara (2017), di tahun 2008 dan 2009 kenaikan permukaan air 
laut hingga 0.8 m menyebabkan air laut memenetrasi wilayah pesisir hingga beberapa 
kilometer di daerah Cirebon dengan estimasi kerugian lebih dari IDR 1.29 triliun per hektar per 
tahun. Kenaikan permukaan air laut sebesar 0.01 m per tahun juga diproyeksikan akan 
membanjiri lebih dari 1.7 ribu hektar wilayah Pesisir Semarang di tahun 2030 dengan estimasi 
kerugian ekonomi sebesar IDR 6.1 triliun. Selain itu, kejadian pasang yang mencapai 200 cm 
akan memicu banjir pasang di wilayah utara Jakarta dan menyebabkan kerugian dengan 
jumlah lebih dari IDR 4.7 triliun.77 

[….]  Indonesia menghadapi risiko kehilangan pulau-pulau kecil dan mengecilnya 
wilayah pesisir akibat naiknya permukaan laut yang akan mengancam kota-kota yang berada 
di garis pantai.78 

61. Permukaan air laut juga akan menyebabkan kejadian ekstrim permukaan laut yang secara 
historis jarang terjadi, seperti pasang tinggi, gelombang dan ombak tinggi seratus tahunan, 
menjadi umum pada tahun 2100.79 Berbagai kota pesisir dan pulau-pulau kecil akan 

                                                           
71 Intergovernmental Panel on Climate Change, “IPCC Six Assessment Report Technical Summary (2021),“ 
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_TS.pdf, diakses 9 Juli 2022, hlm. 44 (”By 2100, GMSL is 
projected to rise by 0.28–0.55 m (likely range) under SSP1- 1.9 and 0.63–1.02 m (likely range) under SSP5-8.5 relative to the 1995–
2014 average (medium confidence). Under the higher CO2 emissions scenarios, there is deep uncertainty in sea level projections 
for 2100 and beyond associated with the ice-sheet responses to warming.”) 
72 CNN Indonesia, "Luas Lahan Gagal Panen” 
73 World Bank Group/Asian Development Bank, ”Climate Risk Country Profile Indonesia (2021),“ hlm. 17. 
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diakses 29 Juni 2022, hlm. 61. 
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mengalami kejadian ekstrim permukaan laut setiap tahun pada 2050. 80 Ketinggian 
gelombang yang secara historis hanya terjadi sekali setiap sepuluh tahun di Indonesia dapat 
terjadi setiap 4 hingga 10 tahun pada tahun 2070–2100, bahkan di bawah skenario emisi 
rendah.81 

62. Indonesia diperkirakan akan memiliki populasi wilayah pesisir terbesar yang terekspos banjir 
dari gelombang badai seratus tahunan, dengan 5,5 juta s.d. 8 juta jiwa terdampak pada 2030; 
dan meningkat menjadi 9,5 juta s.d. 14 juta jiwa pada 2060.82 

63. Selain itu, IPCC memprakirakan bahwa kemungkinan peningkatan suhu global meningkatkan 
intensitas siklon tropis,83 dengan proporsi siklon tropis berintensitas tinggi yang meningkat 
(keyakinan tinggi).84  

64. Siklon tropis secara signifikan meningkatkan curah hujan, contohnya, Siklon Cempaka tahun 
2017 menyebabkan curah hujan 225 mm dalam satu hari di Kabupaten Gunungkidul, 
Yogyakarta, meningkat hingga 750% dari rata-rata historis. 85 Ketika siklon melewati wilayah 
daratan, siklon mengakibatkan erosi garis pantai dan kerusakan parah pada infrastruktur 
(jalan, rel kereta api, jembatan, kabel listrik, komunikasi dan perlindungan pantai), bangunan 
(rumah, sekolah, dan klinik kesehatan), pertanian, dan hutan. 86 

65. Sebagaimana dijelaskan dalam Bagian 4.2., Pengadu DD sudah terdampak banjir rob dan 
gelombang pasang tinggi yang disebabkan oleh perubahan iklim. Pengadu Dewa, MB, BE, AS 
dan Radith juga setiap tahunnya menghadapi gelombang pasang tinggi yang merusak tempat 
tinggal dan membahayakan nyawa dalam melakukan pencahariannya sebagai nelayan; serta 
mengalami kejadian cuaca ekstrim Siklon Seroja yang mengancam nyawa, mengganggu 
pencaharian, mengancam keamanan pangan dan air. 

f)  Perubahan iklim menyebabkan tingkat kejadian penyakit tular vektor lebih tinggi yang 

memengaruhi anak-anak dan populasi rentan secara tidak proporsional 

66. Organisasi Kesehatan Dunia memperingatkan risiko terkait kesehatan dari perubahan iklim di 
Indonesia, termasuk risiko kesehatan dari penyakit tular-vektor (penyakit yang ditularkan 
oleh serangga).87  

67. Tanpa memperhitungkan perubahan iklim pun, sebagian besar wilayah Indonesia sudah 

memiliki paparan malaria dan demam berdarah yang “sangat tinggi.”88 Sebagian besar 
wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan Timur, dan Sulawesi bagian selatan, yang merupakan 
daerah rawan malaria Plasmodium vivax dan Plasmodium falciparum.89 Aedes aegypti dan 
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Aedes albopictus, yang menyebarkan berbagai arbovirus, antara lain demam berdarah, Zika, 
cikungunya, demam kuning dan Japanese ensefalitis, terdapat di seluruh Indonesia.90 Potensi 
penularan penyakit yang ditularkan Aedes cukup tinggi di seluruh dataran rendah Indonesia.91 

68. Penyakit tular vektor seperti malaria, demam berdarah dengue dan kolera diperparah oleh 
perubahan iklim.92 Penelitian di tingkat global menemukan insiden demam berdarah telah 
meningkat tiga puluh kali lipat dalam lima puluh tahun terakhir, dengan iklim sebagai salah 
satu penyebab penting distribusi dan insiden dengue.93 Beragam penelitian di seluruh Jawa 
telah menemukan variabel iklim berkorelasi dengan insiden demam berdarah dengue.94 
Perubahan suhu, pola curah hujan dan kelembaban berpengaruh pada reproduksi dan 
kelangsungan hidup nyamuk yang menularkan penyakit tular vektor termasuk malaria dan 
demam berdarah.95 Suhu yang lebih hangat juga meningkatkan tingkat gigitan dan penularan 
penyakit.96 Meningkatnya suhu dikaitkan dengan pengurangan masa inkubasi virus nyamuk, 
yang mengarah ke populasi yang lebih tinggi, bertelur lebih cepat, dan perubahan kebiasaan 
makan. 97 

69. Setidaknya 308 juta orang (dari 340 juta populasi yang diproyeksikan) di Indonesia bisa 
berisiko mengidap malaria di tahun 2070an.98 Dengan meningkatnya suhu, penyakit ini 
menyebar ke tempat yang lebih tinggi, mengekspos masyarakat yang mungkin belum 
mengadopsi praktik untuk melindungi diri mereka sendiri dan anak-anak mereka. 99 

70. Sebagaimana dijelaskan dalam Bagian 4.2.1, Pengadu MA menderita demam berdarah di usia 
tujuh tahun, yang dapat berisiko fatal dan mengganggu kegiatan sekolahnya. Pengadu RX juga 
pernah mengalami demam berdarah di masa sekolahnya. Pengadu DD mengidap malaria, dan 
menyaksikan adiknya menderita malaria yang terus kambuh setiap tahunnya. Pengadu Wazid 
menyaksikan wabah malaria di wilayahnya, Lombok, yang dinyatakan sebagai ‘kejadian luar 
biasa’ [oleh pemerintah setempat]. 

g)  Perubahan iklim mengancam nyawa dan kesehatan anak-anak secara disproporsional, 

termasuk dampak kesehatan mental 

71. Indonesia adalah salah satu negara berisiko tinggi di dunia dalam hal anak-anak yang terkena 
dampak perubahan iklim, termasuk penyakit yang ditularkan melalui vektor, polusi udara, 
banjir pesisir, dimana Indonesia menduduki peringkat ke-46 dari 163 negara dalam Indeks 
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Risiko Iklim Anak 2021 UNICEF.100 Selain itu, krisis pangan juga berdampak lebih parah 
terhadap anak-anak, meningkatkan risiko kekurangan gizi dan tengkes (stunting).101 

72. Anak-anak lebih rentan terkena demam berdarah karena sistem kekebalan mereka lebih 
lemah daripada orang dewasa, dan mereka dapat terpapar di sekolah di pagi hari dan saat 
bermain di luar ruangan di sore hari.102 Dalam studi tahun 2019 di Cirebon, sebagian besar 
kasus demam berdarah terjadi pada anak usia sekolah, dan tingkat penyakit meningkat seiring 
dengan peningkatan suhu dan kelembaban. 103 

73. Anak-anak juga terpapar risiko lebih tinggi dalam kondisi banjir. Anak-anak, sekalipun yang 
tahu cara berenang pun, berisiko cidera dan tenggelam karena arus kuat dan puing-puing di 
dalam air.104 Anak-anak sangat berisiko terkena arus deras di air banjir karena mereka tidak 
memiliki kekuatan untuk tetap berdiri, bahkan di air yang dangkal.105 Banjir juga mengganggu 
pasokan air, meningkatkan risiko wabah diare yang menyebabkan kekurangan gizi dan 
dehidrasi.106 Banjir juga dapat mencegah anak-anak mengakses layanan kesehatan dan 
pendidikan.107 Anak-anak yang sering terkena dampak banjir lebih cenderung kerdil dan 
kekurangan berat badan. 108 

74. Selain dampak fisik, perubahan iklim terkait dengan masalah kesehatan mental akut dan 
kronis. Profesional kesehatan mental telah mengidentifikasi berbagai kondisi dan gejala yang 
berkaitan dengan mengalami peristiwa cuaca ekstrem termasuk depresi, kecemasan, 
gangguan stres pasca-trauma, peningkatan penggunaan narkoba dan alkohol, kekerasan 
dalam rumah tangga, dan pelecehan anak.109 

75. Anak-anak dan remaja sangat rentan terhadap perkembangan kondisi kesehatan mental 
akibat perubahan iklim.110 Mereka tidak hanya menderita kerugian psikologis akut karena 
mengalami dampak iklim saat ini seperti bencana alam, tetapi mereka juga menghadapi 
beban psikologis kronis yang dipicu kejadian akut, bencana yang bergerak lambat, dan 
kesadaran yang terus-menerus akan dampak perubahan iklim saat ini dan yang 
diperkirakan.111 

76. Anak-anak dan remaja juga rentan mengembangkan “kecemasan iklim,” dimana “kebiasaan 
kekhawatiran ekologis” tentang bencana terkait iklim yang akan datang dapat “menimbulkan 
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reaksi dramatis, seperti kehilangan nafsu makan, sulit tidur, dan serangan panik.”112 Psikolog 
melaporkan bahwa jenis peristiwa awal kehidupan yang penuh tekanan dan berulang yang 
“mungkin dalam konteks perubahan iklim” dapat menciptakan “predisposisi terhadap hasil 
kesehatan mental yang merugikan di kemudian hari.”113 Kekhawatiran tentang dampak 
terkait iklim yang akan datang dapat mengganggu perkembangan masa kanak-kanak dan 
memiliki konsekuensi seumur hidup, membuat anak-anak lebih rentan terhadap kondisi 
seperti kecemasan dan depresi di masa depan.114 

77. Pengadu MA, J dan Rasya semuanya merupakan anak-anak, yang dalam waktu hidupnya akan 
terpapar lebih banyak dampak-dampak iklim sebagaimana diuraikan di atas dibandingkan 
generasi sebelumnya. Selain itu, semuanya memiliki kerentanan untuk tumbuh dengan 
kesadaran mengenai dampak iklim bagi masa depan mereka, yang dapat berdampak terhadap 
kesehatan mental. Pengadu Rasya dan J, misalnya, telah merasakan kekhawatiran yang terkait 
dengan perubahan iklim, dan mempersepsikan gambaran yang kelam akan masa depannya. 

 

4.2.  Perubahan Iklim telah membuat para pengadu menghadapi bahaya yang mengancam jiwa, 

risiko kesehatan, kerawanan pangan dan air, dan gangguan terhadap pendidikan dan mata 

pencaharian mereka 

4.2.1.  Pengadu MA (6) 

78. MA lahir di Samarinda pada November 2014 dan kemudian berpindah tempat tinggal ke 
Bogor mengikuti ayahnya.  

MA  belum pernah merasakan lingkungan hidup yang baik dan sehat sejak kelahirannya. Lahir 
di Samarinda, MA tumbuh dengan banjir – utamanya akibat salah kelola tata guna lahan – 
sebagai rutinitas tahunan di musim hujan. Di musim kemarau, MA  merasakan panas ekstrim 
yang lebih intens dibandingkan generasi sebelumnya.  

MA telah mengalami hari-hari terpanas di provinsi Kalimantan Timur, di mana panas 
mencapai 35,60C pada Desember 2015 dan pada beberapa titik mencapai 420C pada 2016.115 
Pada tahun 2019, saat adik MA berusia enam hingga delapan belas bulan, suhu rata-rata 
bulanan Kota Samarinda berada dalam rentang 290C s.d. 30,30C, dengan suhu maksimum 
mencapai 37,20C.116 Anak-anak di bawah satu tahun sangat rentan terhadap gelombang 
panas.117 Bayi dan anak kecil lebih mungkin meninggal atau menderita heat stroke karena 
tidak mampu mengatur suhu tubuhnya dan kurang memiliki kemampuan untuk 
mengendalikan lingkungan sekitarnya.118 Sekalipun MA melewati hari-hari panas ini dengan 
baik, ia dan adiknya telah dihadapkan pada risiko panas ekstrim yang berisiko mematikan. 

                                                           
112 Eva Gifford dan Robert Gifford, ”The largely unacknowledged impact of climate change on mental health,“ Bulletin of the Atomic 
Scientists, Vol. 72, No. 5 (2016), hlm. 292. 
113 Susie E. L. Burke, et al., “The Psychological Effects,” hlm. 2. 
114 United States Department of Health and Human Services, Head Start Impacts Study: Final Report, (Washington D.C.: United 
States Department of Health and Human Services, 2010), hlm. 224.  
115 Samarinda Pos, ”Waspada! 131 Titik Panas di Kaltim,” https://samarinda.prokal.co/read/news/17617-waspada-131-titik-panas-
di-kaltim, diakses 29 Juni 2022. 
116 Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, ”Suhu Udara Menurut Bulan di Samarinda (derajat Celsius), 2018-2020,” 
https://kaltim.bps.go.id/indicator/151/282/1/suhu-udara-menurut-bulan-di-samarinda.html, diakses 29 Juni 2022. 
117 UNICEF, The Climate Crisis, hlm. 27. 
118 Ibid. 

https://samarinda.prokal.co/read/news/17617-waspada-131-titik-panas-di-kaltim
https://samarinda.prokal.co/read/news/17617-waspada-131-titik-panas-di-kaltim
https://kaltim.bps.go.id/indicator/151/282/1/suhu-udara-menurut-bulan-di-samarinda.html,


SANGAT RAHASIA 

23 

Ketika pindah ke Bogor, MA kembali mengalami penyakit yang cukup fatal bagi anak seusia 
mereka: demam berdarah dengue. Setelah dua tahun lebih mengalami pembelajaran jarak 
jauh akibat pandemi, MA begitu bersemangat kembali beraktivitas tatap muka di sekolahnya 
sejak awal Maret 2022. Namun, baru sebulan kembali ke sekolah, pada April 2022, MA tiba-
tiba mengalami demam tinggi. Pemeriksaan laboratorium mengonfirmasi bahwa MA 
terjangkit demam berdarah – tingkat trombosit MA sangat rendah dan ia harus dirawat inap. 
“Waktu itu dia kesalnya justru karena nggak bisa ikut main futsal dengan teman-temannya 
yang dijadwalkan sore itu – walau sudah disuruh rawat inap dia masih bilang ingin ikut latihan. 
Dan waktu itu bulan puasa, saat dirawat dia malah bertanya, puasanya bolos dong, Baba?” 
kenang AS, ayah MA. Tapi, MA paling bersedih karena harus absen dari sekolah selama satu 
minggu. “Yang paling dia kesalkan, dia nggak bisa main sama teman-temannya. Baru masuk 
tatap muka, eh kena DBD,” lanjut AS. 

MA beruntung karena memiliki akses ke perawatan kesehatan yang memadai. Sekalipun saat 

itu Jabodetabek sedang dilanda peningkatan pesat kasus DBD, keluarga AS memiliki asuransi 

swasta yang memungkinkan MA mendapatkan kamar di rumah sakit dengan pelayanan yang 

baik. Ibu MA dapat mengambil cuti untuk menemai MA selama rawat inap. Beruntungnya 

lagi, MA terjangkit DBD ketika kurva COVID-19 di Bogor sudah melandai, sehingga tidak harus 

berjuang mendapatkan kamar di tengah krisis ketersediaan ruang rawat dan tenaga 

kesehatan. Sekalipun panas MA mencapai 400C, setelah dirawat inap selama satu minggu, MA 

dapat kembali pulih dan kembali mengikuti kegiatan sekolahnya. 

Sekalipun telah menjaga rumahnya dari genangan air dan aktif membasmi jentik nyamuk, AS 

sadar betul bahwa faktor cuaca sangat menentukan hadirnya nyamuk demam berdarah. 

Tanpa adanya program adaptasi dari pemerintah, “Akhirnya kami sekarang fogging mandiri 

di kluster perumahan kami, urunan beli alat fogging sendiri dengan para tetangga,” 

terangnya. Hal ini sebetulnya juga cukup dilematis, mengingat anak-anak lebih rentan 

terhadap bahan kimia beracun.119 

Sejak awal 2022 hingga pertengahan Mei 2022, Dinas Kesehatan Kota Bogor telah mencatat 

563 kasus demam berdarah dengue, yang merupakan prevalensi tertinggi ketiga di seluruh 

Indonesia.120 Angka ini melonjak pesat dibandingkan tahun 2020 (89 kasus) dan 2021 (118 

kasus). Hingga Juni 2022, Kemenkes mencatat 45.387 kasus DBD di seluruh Indonesia dengan 

jumlah kematian mencapai 432 kasus.121 

Pada tahun 2030, MA baru akan berusia 15 tahun, sementara adik MA  13 tahun. Di tahun ini, 

aktivitas mereka di luar ruangan akan secara signifikan dibatasi panas ekstrem, risiko paparan 

banjir pesisir maupun banjir sungai, dan juga risiko penyakit tular-vektor yang semakin 

meningkat. Pada tahun 2050, MA akan berusia 35 tahun dan adik MA 33 tahun. Di tahun ini, 

jika tinggal di kota pesisir, mereka akan menghadapi kejadian ekstrem permukaan laut 

dengan frekuensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan frekuensi historisnya, bahkan 

                                                           
119 UNICEF, ”Children in Indonesia at ’high risk' of the impacts of the climate crisis,” https://www.unicef.org/indonesia/press-
releases/children-indonesia-high-risk-impacts-climate-crisis-unicef, diakses 29 Juni 2022. 
120 Aguido Adri, ”Kasus DBD di Kota Bogor Meningkat 563 Kasus,” https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/05/17/kasus-
dbd-di-kota-bogor-meningkat-563-kasus, diakses 29 Juni 2022. 
121 Kemenkes, “Kasus DBD Meningkat, Kemenkes Galakkan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik,” 15 Juni 2022, diakses di 
https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20220615/0240172/kasus-dbd-meningkat-kemenkes-galakkan-gerakan-1-
rumah-1-jumantik-g1r1j/  

https://www.unicef.org/indonesia/press-releases/children-indonesia-high-risk-impacts-climate-crisis-unicef
https://www.unicef.org/indonesia/press-releases/children-indonesia-high-risk-impacts-climate-crisis-unicef
https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/05/17/kasus-dbd-di-kota-bogor-meningkat-563-kasus
https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/05/17/kasus-dbd-di-kota-bogor-meningkat-563-kasus
https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20220615/0240172/kasus-dbd-meningkat-kemenkes-galakkan-gerakan-1-rumah-1-jumantik-g1r1j/
https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20220615/0240172/kasus-dbd-meningkat-kemenkes-galakkan-gerakan-1-rumah-1-jumantik-g1r1j/


SANGAT RAHASIA 

24 

kemungkinan setiap tahun. Mereka perlu merawat orang tua yang menghadapi risiko 

kesehatan akibat panas yang meningkat 12-15 kali lipat dibanding dekade kelahiran mereka. 

Mereka akan menghadapi krisis pangan yang disebabkan penurunan stok ikan di laut dan 

gagal panen akibat banjir, kekeringan, atau serangan hama di darat. Pada tahun 2100, jika MA 

hidup hingga usia 85 tahun dan adik MA 83 tahun, keduanya akan berjuang menghadapi cuaca 

ekstrim dan pemenuhan kebutuhan dasar yang tidak terbayangkan setiap harinya. 

4.2.2.  Pengadu J (11) 

79. J, tinggal di Jakarta dan kini bersekolah di kelas 5 SD di Mampang, Jakarta. Sekalipun tumbuh 
di keluarga kelas menengah, J tidak luput dari dampak krisis iklim karena kerentanan 
fisiologinya sebagai anak dalam masa pertumbuhan. Sedari lahir hingga sekarang, J sudah 
mengalami Jakarta dengan hari-hari panas yang lebih kerap dan intens dibandingkan generasi 
sebelumnya. 

Jakarta memang menjadi semakin panas akibat perubahan iklim. Jumlah tahunan hari-hari 
panas di Jakarta meningkat antara 1986 dan 2014,122 dan wilayah “pulau panas perkotaan” di 
Jakarta (wilayah lokal mencapai lebih dari 30oC) meningkat pesat antara 2008 dan 2018.123 
BMKG mengonfirmasi bahwa Jakarta memang semakin panas124 – suhu udara rata-rata di 
Jakarta pada tahun 2021 lebih tinggi 0,4oC dari rata-rata 1981 hingga 2010.125 Peningkatan 
suhu maksimum harian Jakarta bahkan lebih kuat dari peningkatan suhu rata-rata dan 
minimum.126 Tren kenaikan suhu minimum lebih kuat selama 50 tahun terakhir.127 
Dibandingkan dengan dekade sebelumnya, suhu malam hari meningkat paling tinggi sejak 
2001.128 Proyeksi menunjukkan bahwa perbedaan panas antara pusat kota dan daerah 
sekitarnya akan meningkat, meningkatkan risiko kesehatan relatif bagi populasi miskin dan 
rentan yang tinggal di kota.129   

Memasuki musim pancaroba 2022, Ibu J menjadi semakin khawatir karena Jakarta mengalami 
suhu yang lebih panas dari biasanya, dengan suhu maksimum di Juni 2022 mencapai 34,60C.130 
Dengan meningkatnya suhu di Jakarta tempat tinggal J, J lebih sering mengalami kepekaan 
terhadap panas dan debu. Terkadang ia merasa sakit dan orang tuanya membawanya ke 
dokter, sekalipun kondisinya belum terdiagnosis. Saat sakit, J akan terus mengikuti kegiatan 
belajar mengajar, terkadang dengan meminta izin untuk mematikan kamera. J tidak menyukai 
kerentanannya – pada suatu waktu J pernah menangis pada ibunya dan bertanya, “Ibu, apa 
yang salah sih dengan aku?”  

                                                           
122 Aulia N. Khoir, et.al., ”Analysis of changes in daily temperature and precipitation extreme in Jakarta on period of 1986-2014,” 
MATEC Web of Conferences, Vol. 229, (2018), hlm. 6. 
123 C. D. Putra, A. Ramadhani dan E. Fatimah, ”Increasing Urban Heat Island area in Jakarta and it’s relation to land use changes,” 
IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, Vol. 737, (2021), hlm. 5. 
124 BMKG, ”Tren Suhu,” https://www.bmkg.go.id/iklim/?p=tren-suhu, diakses 1 Juli 2022 (Lihat peta untuk grafik dari Tangerang 
Selatan). 
125 BMKG, ”Ekstrem Perubahan Iklim,“ https://www.bmkg.go.id/iklim/?p=ekstrem-perubahan-iklim, diakses 1 Juli 2022. 
126 Siswanto, et al., ”Temperature, extreme precipitation, and diurnal rainfall changes in the urbanized Jakarta city during the past 
130 years“, International Journal of Climatology, Vol. 36, No. 9 (Juli 2016), hlm. 3207-3225. 
127 Ibid. 
128 Ibid. 
129 Tumiar Katarina Manik dan Syarifa Syaukar, ”The impact of urban heat islands: Assessing vulnerability in Indonesia,” Asian Cities 
Climate Resilience, Working Paper Series 13 (2015), hlm. 10. 
130 Data diolah dari hasil pemantauan BMKG di Stasiun Meteorologi Kemayoran, 1 Juni 2022 s.d. 30 Juni 2022, diakses di: BMKG, 
”Data Online Pusat Database - BMKG,” https://dataonline.bmkg.go.id/data_iklim, diakses 10 Juli 2022. 

https://www.bmkg.go.id/iklim/?p=tren-suhu
https://www.bmkg.go.id/iklim/?p=ekstrem-perubahan-iklim
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Tidak hanya panas menyengat di siang hari, cuaca Jakarta sangat tidak menentu, terkadang 
diselingi hujan sangat lebat setelah panas menyengat, yang membuat anak seusia J lebih 
rentan terkena ruam panas serta kram terkait panas, kelelahan dan stroke panas. Anak-anak 
juga lebih rentan terhadap penyakit yang ditularkan melalui vektor seperti demam berdarah, 
yang meningkat seiring dengan perubahan iklim. Penyakit-penyakit ini semuanya akan 
semakin kerap dan semakin luas jangkauannya seiring dengan kenaikan suhu global dan 
peningkatan anomali cuaca. 

J juga mempelajari berbagai informasi mengenai krisis iklim semenjak dini, antara lain melalui 
pelajaran di sekolah yang telah membahas perubahan iklim dan deforestasi. Pada usia yang 
sangat dini, J telah mengetahui bahwa pada saat ia dewasa, bumi akan lebih panas dan cuaca 
ekstrim lebih kerap. Di usia dini, ia juga telah mendengar jauh lebih banyak kisah bencana – 
sebagian besar bencana hidrometeorologi yang terkait perubahan iklim – melalui berita, 
sosial media, dan cerita kawan-kawannya yang terdampak.   

Sejak J lahir pada 2011, Indonesia telah menyaksikan peningkatan pesat banjir, tanah longsor, 
puting beliung dan cuaca ekstrem, serta gelombang pasang dan abrasi. J telah menyaksikan 
9.225 banjir di Indonesia; 6.737 kejadian tanah longsor; dan 9.242 puting beliung dan cuaca 
ekstrim; serta 341 gelombang pasang dan abrasi, semuanya meningkat pesat pada 2019 dan 
2021.131 Dibandingkan dengan tahun kelahiran J pada 2011, pada tahun 2021, kejadian banjir 
meningkat lebih dari tiga kali lipat; kejadian tanah longsor meningkat lebih dari empat kali 
lipat; puting beliung meningkat lebih dari 3,5 kali lipat; dan gelombang pasang dan abrasi 
meningkat hampir 5,4 kali lipat. 

Pengetahuan ini, dikombinasikan dengan kerentanan fisik J, membuat ia memiliki pandangan 
yang pesimis tentang hidup. Saat Ibu J menanyakan bagaimana J akan menghadapi perubahan 
iklim di tahun 2100, J menjawab “Aku gak yakin bisa hidup selama itu, kemungkinannya kecil 
sekali.” Ia bercerita pada ibunya bahwa ia takut akan kematian apabila harus berhadapan 
dengan frekuensi cuaca ekstrim yang semakin meningkat. 

Namun, J juga telah ikut ambil bagian dalam berbagai aksi dalam untuk menyampaikan 
aspirasinya sejak kecil. Ia sering mengambil sebagian uang tabungan dari celengannya untuk 
sumbangan bencana. Ia juga rutin bergabung dalam demonstrasi iklim, dengan harapan 
suaranya bisa didengar oleh pengambil kebijakan sehingga lingkungan tempat hidupnya 
menjadi lebih baik, karena keyakinannya bahwa ia bisa lebih sehat jika ia hidup di lingkungan 
yang baik. Di mata anak-anak J, pemerintah tampak seperti tidak melakukan apapun untuk 
melindungi generasinya. 

Di tahun 2050, J baru akan berusia 39 tahun – waktu di mana J tidak hanya akan mengurus 
dirinya sendiri atau keluarga intinya, namun juga melindungi ayah ibunya yang lanjut usia dari 
berbagai dampak perubahan iklim, seperti panas ekstrim. Pada tahun ini, kematian terkait 
panas pada lansia pada puncak kemarau di Jakarta (Agustus) diproyeksikan meningkat 12 
hingga 15 kali lipat dari tahun 2010 pada tahun 2050.132 Jakarta, yang merupakan kota pesisir, 
juga akan mengalami peningkatan kapasitas vektor demam berdarah dengue pada 2070, yang 

diprediksi juga akan semakin memburuk saat el-nino.133 

                                                           
131 Data diolah dari statistik kebencanaan BNPB 2008-2021, antara lain diakses dari: BNPB, Data Bencana Indonesia 2017, (Jakarta: 
Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, 2017); BNPB, Data Bencana Indonesia 2016, (Jakarta, Pusat Data, Informasi dan Humas 
BNPB, 2016). 
132 Alvin Christopher G. Varquez, et. al., “Future increase in elderly heat-related,” hlm. 2. 
133 World Bank Group/Asian Development Bank, ”Climate Risk Country Profile Indonesia (2021).“ 
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Di tahun 2100, J akan berusia 89 tahun. Jika J berumur panjang, ia justru akan menyaksikan 
bencana iklim yang sangat parah karena rentang waktu paparan dampak yang lebih panjang 
bagi generasinya. Sains memprediksi pada tahun ini J akan menghadapi hari dengan panas 
lebih dari 400C sebanyak 20 hari dalam setahun,134 yang dapat berakibat fatal bagi lansia. 
Dibandingkan generasi ayah ibunya, dampak yang harus ditanggung J – yang kontribusinya 
terhadap perubahan iklim sangat minim – lebih timpang dibandingkan dampak yang harus 
ditanggung generasi sebelumnya. 

4.2.3.  Pengadu Rasya (15) 

80. Rasya, 15 tahun, lahir dan tumbuh di Jakarta, beberapa kali berpindah tempat mengikuti ayah 
dan ibunya bersekolah, namun kini kembali bertempat tinggal dan bersekolah di Jakarta. 
Sejak kecil, Rasya tumbuh dengan berbagai fakta mengenai perubahan iklim dari interaksi 
dengan keluarga dan sekolahnya, dan paparan terhadap kejadian cuaca ekstrim yang jauh 
lebih kerap dan intens dibandingkan generasi sebelumnya. Rasya merasakan dampak 
psikologis perubahan iklim: kekhawatiran mengenai krisis pangan, rasa sedih ketika 
membayangkan masa depan, perasaan frustrasi dan kebingungan ketika dihadapkan dengan 
dunia yang tidak mengusahakan iklim yang aman. Rasya merupakan salah satu dari 79,55 juta 
anak Indonesia yang berusia di bawah 18 tahun,135 yang hak-haknya sebagai anak telah dan 
akan semakin terdampak perubahan iklim. 

Di tahun 2006, Rasya lahir di tengah keluarga yang sejahtera. Keluarga Rasya memastikan 
Rasya mendapatkan pendidikan berkualitas, lingkungan keluarga yang memberikan rasa 
aman, makanan bergizi dan akses perawatan kesehatan yang layak. 

Namun, Rasya lahir di tengah lingkungan yang berubah dengan cepat. Tahun kelahiran Rasya, 
2006, merupakan tahun di mana bumi sudah memanas 0,540C.136 Tahun 2015, ketika Rasya 
berusia 9 tahun, dunia mengalami el-nino terkuat sepanjang sejarah, yang hanya dapat 
dibandingkan dengan el-nino 1998. Sepanjang 2006-2015, aktivitas manusia telah menambah 
panas global sebanyak 0,870C dibandingkan masa pra-industri. Kini, di usianya yang ke-15, 
Rasya menyaksikan dunia telah memanas 1,10C – dan di usia ini Rasya telah hidup dengan 
pemahaman bahwa kemungkinan dalam satu dekade ke depan dunia akan melewati kenaikan 
suhu rata-rata global 1,50C. 

Rasya memiliki pengetahuan yang sangat kaya mengenai perubahan iklim. Sejak kecil, Ibu 
Rasya yang bekerja di bidang lingkungan hidup kerap melibatkan Rasya dalam diskusi-diskusi 
mengenai perubahan iklim. Di kelas 4 SD, Rasya mulai terlibat dalam berbagai lokakarya dan 
diskusi mengenai perubahan iklim di sekolahnya. Tahun lalu, saat Rasya duduk di kelas 10, 
Rasya setidaknya mengerjakan 10 pekerjaan rumah mengenai perubahan lingkungan. “Aku 
merasa cukup memiliki pengetahuan mengenai perubahan iklim.” Dan pengetahuan ini tidak 
unik bagi Rasya seorang, “Teman-temanku juga cukup paham.” 

Namun, pemahaman akan fakta-fakta perubahan iklim memiliki konsekuensi yang unik bagi 
Rasya dan teman-teman sebayanya. “Karena aku sangat khawatir tentang perubahan 

                                                           
134 Intergovernmental Panel on Climate Change, “IPCC WGI Interactive Atlas at 3oC,” https://interactive-atlas.ipcc.ch/, diakses 29 
Juni 2022. 
135 Hasil proyeksi penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018, sebagaimana dikutip: Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, “Profil Anak Indonesia 2019,” 
https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/e56dc-15242-profil-anak-indonesia_-2019.pdf, diakses 10 Juli 2022. 
136 NOOA, “Annual 2006 Global Climate Change Report,” https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/monthly-
report/global/200613, diakses 10 Juli 2022. 

https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/e56dc-15242-profil-anak-indonesia_-2019.pdf,
https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/monthly-report/global/200613,
https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/monthly-report/global/200613,
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lingkungan, jadi aku tuh panik dari kecil.” Rasya mengetahui bahwa perubahan iklim akan 
menyebabkan krisis pangan, “Aku merasa terdampak, aku cemas akan dampak perubahan 
iklim di bidang pertanian akan membuat kita sangat kesulitan mempertahankan kehidupan 
normal.” Hal normal seperti keterjangkauan beras, yang Rasya ketahui akan mengalami risiko 
gagal panen dan serangan hama yang lebih dahsyat akibat perubahan iklim, membuat Rasya 
cemas. “Aku makan nasi tiap hari. Untuk aku, nasi panas paling enak!” Namun, ia tidak hanya 
cemas akan dirinya sendiri, “Pada suatu titik beras akan sangat sulit didapat. Padahal nasi kan 
sangat penting buat banyak orang, dampaknya pasti sangat berat.” 

Hidup dengan perubahan iklim juga membuat generasi Rasya memiliki bayangan yang kelam 
mengenai masa depan. “Setiap kali aku melihat berita seperti kekeringan, cuaca ekstrim yang 
makin kerap karena perubahan iklim, aku sangat khawatir. Sekarang sudah separah ini, sulit 
sekali bagiku membayangkan seberapa sering dampak-dampak ini akan terjadi ketika aku 
dewasa.” Ada nuansa sedih dalam bayangan Rasya terhadap masa depan, “Aku tidak bisa 
tidak merasa sedikit sedih bagi diriku di masa depan, atau bagi orang-orang di masa depan, 
sekalipun aku tahu sesuatu bisa dilakukan.” Perasaan tidak berdaya ini terkadang diperparah 
dengan minimnya tindakan yang diambil para pihak yang seharusnya dapat membuat 
perubahan berarti, “Pada satu titik aku sangat frustrasi dan bingung kenapa orang-orang, 
kenapa pemerintah, tidak mencoba mengubah fakta ini. Aku merasa seperti putus asa.” 

Di usia yang cukup dini, Rasya sudah belajar mengelola kekhawatiran dan kecemasannya. 
“Kecemasan iklim sering terjadi ketika aku melihat suatu fakta dan berpikir, oh tidak, 
bagaimana nanti kalau aku sudah besar! Pada satu titik aku merefleksikan pengalaman ini dan 
menyadari bahwa ini mungkin kecemasan – aku sangat khawatir tentang hal yang bahkan 
belum terjadi. Aku mencari tahu apa yang bisa aku lakukan, bagaimana aku mengelolanya.” 
Rasya menemukan ketenangan di hobinya – membaca dan merajut. Ia menemukan ia dapat 
menyalurkan keguncangannya ketika mengetahui fakta-fakta kerusakan lingkungan yang 
mengerikan dengan lebih berhati-hati memahami konsekuensi lingkungan dari tindakannya. 
Misalnya, Rasya berusaha tidak terlalu kerap menggunakan AC, karena “Mayoritas listrik yang 
kita pakai tidak datang dari tempat yang baik – kita bahkan tidak punya pilihan untuk 
menggunakan energi terbarukan.” Walaupun Rasya paham bahwa tindakannya tidak 
berdampak masif, “Melakukan hal-hal kecil itu membuat perasaanku lebih baik. Aku berharap 
bahwa apa yang aku lakukan bisa membantu bumi dan mengingatkan orang lain bahwa aku 
bisa memilih untuk tidak melakukan sesuatu yang merusak.” 

Kekhawatiran Rasya tentang perubahan iklim juga berpengaruh besar dalam cita-citanya, 
“Aku akan berusaha menjadi pengacara lingkungan seperti Ibuku. Kalau aku merasa cemas, 
aku ingin berusaha melakukan yang terbaik.” 

Di tahun 2050, Rasya akan berusia 43 tahun. Ketika membayangkan hidupnya 20 tahun dari 
sekarang – di tahun 2042, saat ia berusia 35 tahun – Rasya sudah memperhitungkan proyeksi 
dampak iklim dengan cukup akurat, “Iklim mungkin sudah tidak karuan. Dampak pertanian 
sangat memburuk dibanding sekarang, mungkin sebelum 2042 sudah ada krisis ekonomi. 
Beberapa tempat sudah tidak dapat ditinggali, jadi mungkin sebagian orang sudah harus 
migrasi ke tempat yang lebih mendukung kehidupan. Akses ke air bersih sepertinya sudah 
sangat sulit.” Sebagaimana dijabarkan pada Bagian 4.1., kekhawatiran Rasya didukung bukti 
ilmiah. 

Namun, Rasya berharap pengaduan ini bisa berdampak mewujudkan masa depan dengan 

iklim yang aman. “Sedari dulu aku selalu merasa tidak berdaya karena aku masih kecil. Dan 
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aku tidak betul-betul percaya bahwa aku bisa melakukan sesuatu. Tapi dengan kesempatan 

ini, aku bisa mengambil bagian dari sesuatu yang berdampak.” 

4.2.4.  Pengadu RX (23) 

81. Bagi RX, masa-masa kuliahnya di Malang merupakan peningkatan kualitas hidup. “Tidak ada 
macet, langitnya biru, udaranya bersih, masih banyak pohon, gunungnya banyak dan masih 
terjaga, pantainya pun bersih.” Transisi RX dari kehidupan rumah ke kehidupan mandiri di kos 
saat dia berusia 18 tahun cukup mudah, bahkan berkesan bagi RX muda. RX juga bersyukur 
karena ia merasa aman di Malang, sekalipun pada rentang waktu ia kuliah, begitu banyak 
kejadian bencana hidrometeorologi di seluruh Indonesia – yang ia ingat dengan banyaknya 
pengorganisiran sumbangan untuk para korban bencana yang diedarkan di kelas-kelasnya. 

Namun, di tahun terakhir RX kuliah saat ia mempersiapkan skripsinya, Malang terimbas banjir 
bandang yang melanda wilayah hulu di sekitar Kota Batu, yang hanya berjarak 17 km dari 
pusat kota Malang. Pada 4 November 2021, hujan deras disertai angin kencang melanda Kota 
Batu dan Malang. Kota Batu, yang berada di bagian hilir aliran sungai yang mengalir ke 
Malang,137 diguyur hujan selama 2,5 jam dengan intensitas 80,3 mm, yang disebut BMKG 
sebagai ‘cuaca ekstrim.’138 Banjir bandang ini merenggut tujuh nyawa, merusak 35 unit 
rumah, merendam 33 unit rumah lainnya dalam lumpur, merusak 73 unit sepeda motor dan 
7 unit mobil, menghanyutkan 107 hewan ternak dan merusak 10 kandang ternak.139 Tidak ada 
peringatan apapun dari pemerintah, Walikota Malang pun menyatakan tidak menduga banjir 
bandang separah itu bisa terjadi di Batu dan berdampak hingga Malang. 

Sekalipun kosnya tidak terendam, di hari itu, RX tidak dapat keluar kos karena akses jalan 
sangat sulit akibat banyaknya titik banjir. Akses data seluler sangat terganggu. RX beruntung 
di hari itu sedang berada di kos. Saat banjir hingga seminggu setelahnya, akses air bersih di 
kos RX terganggu, sehingga agar bisa mandi RX harus menumpang di rumah teman yang 
berjarak 1km dari tempat kosnya tanpa tahu berapa lama gangguan air akan berlangsung. RX 
mengelola semua dampak ini sendirian tanpa menceritakan ke keluarganya di Jakarta, 
“Keluargaku pasti cemas dan panik kalau aku cerita, jadi aku coba kelola sendiri aja,” ujarnya. 

Selain itu, di wilayah terdampak banjir, penyakit mulai bermunculan. RX beruntung tidak 
terjangkit penyakit apapun pasca banjir, termasuk tidak kembali terjangkit demam berdarah 
yang dan mengulangi pengalaman masa SMP-nya dimana ia terjangkit demam berdarah 
dengue tepat saat persiapan ujian nasional. Dulu, hampir dua minggu RX tidak dapat 
mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah akibat dirawat di rumah sakit.  

Banjir bandang di Kota Batu menyambut RX memasuki masa dewasanya. Ia merasa 
kekhawatirannya akan dampak iklim, yang saat itu telah ia pahami dari mata kuliah, film-film 
dokumenter dan berbagai kegiatan komunitas yang diikutinya, tervalidasi dengan banjir 
bandang, “Ga usah jauh-jauh ngomongin 2030, udah di depan mata tau, yang kemarin aku 
baca itu udah kejadian sekarang.”  

                                                           
137 Santosh Pingale, ”Fig. 1 (a) Location of East Java Province (b) Brantas River Basin (c) Upper Brantas River basin,” 
https://www.researchgate.net/figure/a-Location-of-East-Java-Province-b-Brantas-River-Basin-c-Upper-Brantas-River-
basin_fig7_259533139, diakses 29 Juni 2022. 
138 CNN Indonesia, ”BMKG: Banjir Bandang Kota Batu Akibat Cuaca Ekstrem,” 
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211106090052-199-717431/bmkg-banjir-bandang-kota-batu-akibat-cuaca-ekstrem,  
akses 29 Juni 2022. 
139 BNPB, ”[UPDATE]: Banjir Bandang Kota Batu, Tujuh Warga Meninggal Dunia,” https://www.bnpb.go.id/berita/-update-banjir-
bandang-kota-batu-tujuh-warga-meninggal-dunia-, diakses 29 Juni 2022. 

https://www.researchgate.net/figure/a-Location-of-East-Java-Province-b-Brantas-River-Basin-c-Upper-Brantas-River-basin_fig7_259533139
https://www.researchgate.net/figure/a-Location-of-East-Java-Province-b-Brantas-River-Basin-c-Upper-Brantas-River-basin_fig7_259533139
https://www.bnpb.go.id/berita/-update-banjir-bandang-kota-batu-tujuh-warga-meninggal-dunia-
https://www.bnpb.go.id/berita/-update-banjir-bandang-kota-batu-tujuh-warga-meninggal-dunia-


SANGAT RAHASIA 

29 

Validasi itu terus berlanjut seiring dengan kejadian-kejadian yang RX alami hingga kini, 
“Sebagai orang yang alergi debu dan punya gejala sinus, aku tuh terdampak banget sama 
berbagai allergen di udara. Dan aku inget banget belajar bahwa debu, pollen, allergen dan 
pencemar lainnya di udara itu diperparah banget oleh krisis iklim. Tanpa perubahan iklim aja 
ngelola udaranya udah ga bener, apalagi ditambah krisis iklim.” Baru-baru ini pada 
pertengahan hingga akhir Juni, saat pencemaran udara Jakarta semakin memburuk akibat 
faktor meteorologi,140 ia mengalami pembengkakan konka (bagian dalam hidung) yang cukup 
signifikan, yang sebelumnya belum pernah ia alami. Pembengkakan konka disebabkan oleh 
alergi, sinusitis, dan iritasi akibat polusi udara, yang akan diperparah perubahan iklim. 

RX juga mengamati lonjakan harga cabai akibat la nina dan gagal panen, “Aku tuh suka banget 
sambel, dan jadi sedih aja mikir sampai kapan ya aku bisa bayar dengan harga yang mungkin 
akan terus naik tiap tahunnya.” 

Sekalipun selalu tampak ceria dan positif, RX memiliki gambaran akan masa depan yang 
kelam, yang sangat dipengaruhi pengetahuannya akan krisis iklim. Harapan RX akan masa 
depannya sederhana, “Aku cuma ingin tinggal di tempat yang layak huni aja sih. Sumber daya 
dasar – pangan, air, energi, udara – ada dan terjangkau. Iklim aman dan stabil.” Namun, dalam 
persepsi RX, cita-cita itu akan sangat sulit ia capai. Kerusakan lingkungan, lonjakan harga dan 
disrupsi ketersediaan bahan-bahan pokok, kerentanan energi, membuat R tidak tahu di mana 
ia ingin bertempat tinggal, “Buat apa beli rumah, kalau semua tempat akan terdampak 
perubahan iklim.”  

Hilangnya tempat-tempat yang berarti bagi RX, kekhawatiran akan cuaca yang semakin tidak 
terprediksi, dan utamanya dampak kesehatan, membuat RX terkadang merasa putus asa dan 
pesimis terhadap hidupnya, “Di satu titik aku mikir, kalau memang [krisis iklim] akan terjadi, 
ya udahlah terjadi aja. Cuma, aku gamau umur panjang-panjang aja, mungkin dengan aku ga 
ada, sumber dayanya bisa dipakai buat mereka yang masih ada keperluan.”  

RX kerap mengelola ketakutannya dengan membuat candaan-candaan satir, seperti saat 
menjelaskan pemikirannya mengenai berketurunan, “Aku kan tahu pasti aku ga akan bisa 
memberikan apa yang bisa aku dapatkan [kepada anak], rasanya ga adil aja buat si anak. Sedih 
kan kalau aku bilang ke si anak, selamat datang, ini krisis iklim, dulu cantik kok tempatnya, 
tapi sekarang tolong cariin solusinya yaa.” Hal ini tidak terlepas dari kesadarannya, “Di tahun 
2100, kalau bumi memanas 40C, bisa jadi setiap hari terjadi bencana. Gimana coba anaknya 
kalau hidupnya di tempat seperti itu.”  

Selain cemas akan masa depannya sendiri, RX juga cemas lagi dengan kurangnya pemahaman 
dan kepedulian orang mengenai hal ini. “Edukasi tentang fakta-fakta dampak krisis iklim 
masih dikit banget, padahal edukasi itu kan salah satu yang memungkinkan kapasitas adaptasi 
ya. Gimana mau bertahan kalau tau aja nggak. Aku merasa ada ketidakadilan pengetahuan 
antara yang tahu dan tidak tahu, padahal pemerintah punya pengetahuan itu.” RX selalu 
berusaha berbincang dengan kelompok-kelompok yang paling ia khawatirkan, seperti supir 
transportasi online, penjual kaki lima yang “harus terekspos panas setiap hari yang akan 
makin memburuk, padahal itu kan bagian dari bertahan hidup.” Namun, RX merasa “sedikit 
lebih putus asa kalau tahu mereka terkena disinformasi.” Ia juga khawatir akan dihadapkan 

                                                           
140 Sepanjang bulan Juni 2022, DKI Jakarta mengalami peningkatan PM2.5 secara siginifikan di udara. Lihat: Taufieq Renaldi 
Arfiansyah, “Jakarta Termasuk Kota dengan Kualitas Udara Terburuk di Dunia,“ 
https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/17/123000765/jakarta-termasuk-kota-dengan-kualitas-udara-terburuk-di-
dunia?page=all, diakses 29 Juni 2022. 

https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/17/123000765/jakarta-termasuk-kota-dengan-kualitas-udara-terburuk-di-dunia?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/17/123000765/jakarta-termasuk-kota-dengan-kualitas-udara-terburuk-di-dunia?page=all
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tantangan dan kendala dalam menjaga dan merawat orang tuanya di masa krisis iklim yang 
semakin parah. 

Kini, RX masih merasa bahwa lingkungan yang layak dan iklim yang aman adalah pilihan yang 

bisa ia pengaruhi. Namun, “Semakin dekat ke 2030, aku akan semakin skeptis sih.” 

4.2.5.  Pengadu Wazid (24) 

82. Wazid, 24 tahun, lahir dan tumbuh di Sembalun, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. 
Dibesarkan dalam keluarga petani di kampung petani, Wazid mengolah kebun seluas 1 Ha 
yang sepenuhnya bergantung pada curah hujan. Bergesernya musim membuat siklus tanam 
Wazid tidak terprediksi, kekeringan pada tahun-tahun tertentu mengancam gagal panen, 
musim hujan yang panjang membuat hama semakin ganas, meningkatkan ketergantungan 
pada pestisida. Wazid merupakan salah satu dari 33,4 juta petani Indonesia yang hak atas 
penghidupan yang layaknya telah terdampak perubahan iklim. Namun, Wazid juga 
merupakan wajah krisis pangan yang akan menyerang Indonesia, yang akan mempengaruhi 
hak atas pangan semua Pengadu lainnya dan seluruh rakyat Indonesia. 

Wazid lahir di Sembalun – di mana seluruh penduduk menggantungkan hidupnya dari bertani 
– setahun setelah kemarau panjang 1998. Wazid kecil mengamati ayah ibunya menanam 
berbagai bahan pangan yang mereka tanam di kebun keluarganya: cabai, tomat, aneka sayur 
mayur. Dari membantu di kebun, ia mendapatkan pengetahuan mengenai jarak tanam, 
pemasangan dan pelubangan plastik dan mulsa untuk melindungi kelembaban tanah dan 
melindungi tanaman dari angin kencang, pengaturan masa tanam berdasarkan musim, hingga 
perawatan dari hama. Kini, Wazid dan lima saudaranya semuanya hidup dari bertani, 
bersama-sama menghidupi ibunya yang kini telah berumur 58 tahun dan tidak lagi bertani. 
Wazid sendiri mengolah kebun seluas 1 Ha di Sembalun Lawang, yang berjarak sekitar 2 km 
dari rumah tempat ia tinggal. 

Pertanian di Sembalun sepenuhnya bergantung pada air hujan, sehingga sangat rentan 
terhadap pergeseran musim yang kini makin kerap terjadi. Dari pengalaman masa kecilnya, 
Wazid mengingat, “November, Desember itu paling lama sudah harus tanam, dan biasanya 
musim hujan berlangsung enam bulan.  Dulu kami biasa bisa menanam dua kali dalam 
setahun. Untuk sayuran yang berumur 3 bulan, bahkan bisa 2-3 kali tanam.” 

Kini, setiap tahun seperti mensyaratkan siklus tanam baru bagi Wazid dan petani-petani 
lainnya di Sembalun. “Yang kami rasakan, kami tidak bisa menebak musim panas dan musim 
hujan – ini sangat mengganggu pertanian kita.”  

Di tahun 2019 dan 2020, Lombok mengalami krisis air yang menyebabkan gagal panen di 
banyak daerah.141 “Tahun 2020 itu kemarau panjang di Lombok. Kalau di kebun ya hanya bisa 
sabar untuk air, karena percuma kita menanam. Paling yang bisa kita lakukan ya pindah 
bercocok tanam di sawah yang selalu basah.” Di tahun 2020, Wazid “tidak terlalu berharap” 
pada hasil kebunnya dan mengoptimalkan penanaman di sawah. 

Sebaliknya, di tahun ini, curah hujan ekstrim menyebabkan semakin ganasnya hama, yang 
pada akhirnya memaksa W semakin menggantungkan diri ke pestisida. Serangan hama kebak 
terparah dirasakan Wazid di tahun 2022, ketika Indonesia mengalami la nina sehingga musim 

                                                           
141 Fathul Rakhman dan Moh Tamimi, ”Kemarau Panjang, Lombok Krisis Air dan Gagal Panen, 30 Desa di Sumenep Kekeringan,” 
https://www.mongabay.co.id/2019/10/12/kemarau-panjang-lombok-krisis-air-dan-gagal-panen-30-desa-di-sumenep-
kekeringan/, diakses 29 Juni 2022. 

https://www.mongabay.co.id/2019/10/12/kemarau-panjang-lombok-krisis-air-dan-gagal-panen-30-desa-di-sumenep-kekeringan/
https://www.mongabay.co.id/2019/10/12/kemarau-panjang-lombok-krisis-air-dan-gagal-panen-30-desa-di-sumenep-kekeringan/
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hujan lebih panjang, “Sekarang saya hampir tiap hari menyemprot [pestisida] untuk menjaga 
[tanaman] dari hama. Biaya penanaman dan perawatan menjadi sangat mahal, sementara 
harga sangat dikendalikan tengkulak,” ujar Wazid, yang mengaku belum tahu berapa 
potongan biaya pestisida yang akan dikenakan tengkulak yang menyediakan berbagai 
kelengkapan tani untuknya. 

Beberapa tahun terakhir, Wazid kian kebingungan karena cuaca makin tidak menentu, 
“Kadang saat musim hujan pun, tidak ada air. Di sisi lain, di tahun-tahun tertentu Juni masih 
hujan, dan ini membuat buah cabai banyak rontok.” Bagi petani, berkurangnya suplai cabai 
berarti harga yang lebih layak – seperti di bulan Mei – Juni 2022, di mana Wazid dapat meraup 
Rp 35.000,00/kg. Namun, bagi warga Lombok, kelangkaan cabai berarti meroketnya harga 
kebutuhan dasar, di mana cabai – bahan masak yang sangat penting bagi kuliner Lombok – 
meroket hingga Rp 100.000/kg.142 

Kisah Wazid menunjukkan bagaimana perubahan iklim menambah tekanan yang sudah 
dialami para petani Indonesia. Kesempatan Wazid untuk menuntaskan permasalahan 
lingkungan di tingkat lokal dan mendapatkan harga yang lebih baik menjadi jauh lebih sulit 
dengan perubahan iklim di depan mata. Ancaman pergeseran musim, kekeringan, dan hama 
yang sudah W alami belum mencerminkan ancaman perubahan iklim sepenuhnya. Misal, 
Wazid belum harus mengelola hujan es, yang belum pernah terjadi di kebunnya, namun sudah 
pernah terjadi di bukit-bukit Sembalun yang lebih tinggi. 

Kekeringan di Sembalun tidak hanya berdampak pada pertanian, namun juga memperparah 
ketersediaan air bersih di Sembalun untuk air minum dan keperluan domestik, yang 
sebelumnya telah mengalami tekanan akibat gempa bumi, alih fungsi lahan dan konflik 
dengan pariwisata.143 “Air kami dari mata air, yang sampai 2015 masih sangat melimpah. 
Setelah gempa tahun 2018, tinggal 1-2 mata air yang masih terbuka, namun debitnya tidak 
seperti dulu. Sekarang di mata air orang rebutan air, bahkan sudah banyak yang buat sumur 
bor karena tidak bisa lagi mengandalkan mata air.” 

4.2.6.  Pengadu DD (26) 

83. DD, 26 tahun, lahir dan tumbuh di Biak, kini bekerja di Jayapura, merupakan salah satu dari  
warga pesisir utara Papua yang mengalami kerusakan rumah dan harta benda akibat 
gelombang tinggi, angina kencang, serta banjir rob yang terjadi pada Januari 2022. Lahir dari 
keluarga yang masih mempraktikkan cara hidup subsisten, DD merasa perubahan iklim 
mengancam kesempatannya untuk mempelajari identitas budayanya dan membatasi 
pilihannya jika suatu hari ia ingin mempraktikkan budaya hidup subsisten sesuai adat 
istiadatnya. 

Pada 6 – 9 Januari 2022, badai menghantam rumah kontrakan dari kantor yang DD tinggali di 

Kota Jayapura. Hujan lebat disertai angin kencang mulai melanda Jayapura pada 6 Januari 

2022, dengan curah hujan di hari itu mencapai 59,1 mm dan kecepatan angin maksimum 25,2 

km/jam,144 menyebabkan kerusakan pada atap seng rumah kontrakan DD. Hujan deras terus 

                                                           
142 JPNN NTB, ”’Pedasnya’ Harga Cabai Terasa Hingga Lombok Tengah, Pedagang Teriak,” https://ntb.jpnn.com/ntb-
terkini/1137/pedasnya-harga-cabai-terasa-hingga-lombok-tengah-pedagang-teriak, diakses 29 Juni 2022. 
143 Fathul Rakhman, "Berebut Air di Lembah Sembalun," https://www.mongabay.co.id/2020/09/05/berebut-air-di-lembah-
sembalun/, diakses 10 Juli 2022. 
144 Data diolah dari BMKG, Data Iklim Harian: Curah Hujan dan Kecepatan Angin Maksimum, periode 1 Januari 2022 s.d. 31 Januari 
2022, diakses di: BMKG, ”Data Online Pusat Database BMKG,” https://dataonline.bmkg.go.id/home, diakses 11 Juli 2022. 

https://ntb.jpnn.com/ntb-terkini/1137/pedasnya-harga-cabai-terasa-hingga-lombok-tengah-pedagang-teriak
https://ntb.jpnn.com/ntb-terkini/1137/pedasnya-harga-cabai-terasa-hingga-lombok-tengah-pedagang-teriak
https://www.mongabay.co.id/2020/09/05/berebut-air-di-lembah-sembalun/
https://www.mongabay.co.id/2020/09/05/berebut-air-di-lembah-sembalun/
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terjadi dan mencapai puncaknya pada 9 Januari, dengan curah hujan mencapai 135,4 mm.145 

BNPB mencatat badai ini menelan tujuh orang korban jiwa, memaksa 248 orang mengungsi, 

merusak 1.927 unit rumah dan berbagai fasilitas publik.146 Salah satu rumah yang rusak adalah 

rumah DD.  

Setelah badai reda, DD mengatur perbaikan atap rumah kontrakannya, menghabiskan Rp 1,5 

juta. Tidak hanya DD, rekan-rekan satu kantor DD dan hampir semua orang yang DD kenal 

juga mengalami kerusakan yang serupa. Bahkan, DD mengetahui dari rekan-rekannya bahwa 

banyak masyarakat dengan ekonomi lemah tidak dapat memperbaiki kerusakan di atapnya 

setelah badai tersebut, kebanyakan merupakan orang asli Papua. Tidak hanya kerusakan fisik 

di rumah-rumah, kerusakan fisik juga terjadi di kantor DD yang merupakan lembaga edukasi 

bahasa Inggris, yang mengakibatkan kelas siswa harus ditunda hingga perbaikan selesai 

dilakukan. 

Tidak lama setelah badai yang melanda Jayapura, di akhir Januari 2022, rumah keluarga DD di 

Wardo, Biak, terhempas gelombang tinggi setinggi 2,5 s.d. 4 meter. Air laut masuk hingga ke 

bagian rumah yang paling jauh dari batas pantai. Rumah yang diturunkan dari generasi ke 

generasi itu kini berada dalam tanggung jawab DD, dan sekalipun DD tidak tinggal di situ, 

tante dan nenek DD yang tinggal di rumah itu panik, menelepon DD dan ibunya untuk 

mengabarkan dan meminta bantuan. Malam itu, DD dan ibunya harus mengatur evakuasi 

tante dan neneknya ke rumah keluarga lain yang berada di gunung. Kejadian ini bertepatan 

dengan peringatan dini BMKG mengenai “potensi gelombang sangat tinggi” yang disebabkan 

kecepatan angin.147 Setelah gelombang tinggi dan banjir mereda, DD mendapati pondasi 

rumahnya bocor dan atap rumah yang terbuat dari seng rusak parah. DD terpaksa mengatur 

pembongkaran lantai untuk kemudian dicor ulang dan perbaikan atap, yang menelan biaya 

Rp 5 juta. 

Sepanjang Desember – Januari 2022, pesisir utara Papua mengalami beberapa kali gelombang 

tinggi dan banjir rob. Hampir seluruh keluarga yang tinggal di rumah-rumah di sepanjang 

pesisir pantai utara Papua bernasib seperti DD, dengan biaya kerusakan ditanggung masing-

masing tanpa pernah terdokumentasikan BNPB ataupun BPBD. Beberapa warga pesisir 

memilih meninggalkan rumahnya dan berpindah ke lokasi yang lebih aman, termasuk hampir 

semua tetangga DD yang sudah berpindah ke tempat yang lebih tinggi. Perubahan iklim akan 

menyebabkan semakin banyaknya kerusakan di pesisir sebagaimana DD alami. 

Tidak hanya kerusakan tempat tinggal, DD juga telah menderita malaria, yang telah memiliki 

prevalensi tinggi di Papua. DD juga menyaksikan adiknya mengalami malaria yang berulang 

setiap tahun. Sebagaimana dijelaskan dalam Bagian 4.1., risiko malaria akan meningkat 

dengan perubahan iklim bersama penyakit tular-vektor lainnya. Perubahan yang mengikuti 

bencana, seperti perusakan infrastruktur, air minum yang terkontaminasi yang mengarah ke 

                                                           
145 Ibid. 
146 BNPB, ”Laporan Harian Pusdalops BNPB (Minggu, 9 Januari 2022),” https://pusdalops.bnpb.go.id/2022/01/10/laporan-harian-
pusdalops-bnpb-minggu-09-januari-2022/, diakses 10 Juli 2022. 
147 Kompas, "BMKG: Peringatan Dini Gelombang Sangat Tinggi Bisa Capai 6 Meter", 
https://www.kompas.com/sains/read/2022/01/26/140200923/bmkg--peringatan-dini-gelombang-sangat-tinggi-bisa-capai-6-
meter?page=all, diakses 10 Juli 2022. 

https://pusdalops.bnpb.go.id/2022/01/10/laporan-harian-pusdalops-bnpb-minggu-09-januari-2022/
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penyimpanan air darurat, dan orang-orang yang tidur di tempat penampungan sementara di 

luar ruangan, juga dapat meningkatkan paparan. 148 

4.2.7.  Pengadu Zulya Pratiwi (29) 

84. Tiwi, 29 tahun, tinggal dan bekerja di Baning Kota, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Tiwi 
merupakan salah satu dari 109.370 warga Kabupaten Sintang yang mengalami dampak dari 
banjir Sintang, yang berlangsung selama 4-6 minggu, menewaskan dua orang dan merendam 
21.000 rumah.149  Banjir dalam waktu yang sangat lama tersebut mengancam kesehatan Tiwi, 
mempersulit akses Tiwi terhadap air, sanitasi dan makanan bergizi, menyulitkan Tiwi dalam 
melakukan pekerjaannya, dan secara signifikan menurunkan kualitas lingkungan hidup 
tempat Tiwi hidup. 

Pada awal Oktober 2021, Tiwi mulai mendengar dari kerabat dan koleganya bahwa berbagai 
wilayah di Sintang mulai tergenang. Pada pertengahan Oktober, banjir mulai membesar dan 
berdampak pada akses Tiwi. Sejak hari itu, Tiwi hidup dikepung titik banjir hingga sebulan 
lamanya. 

Dalam rentang akhir Oktober hingga akhir November 2021, berbagai wilayah di Kabupaten 
Sintang terendam banjir berkepanjangan. Curah hujan kumulatif pada akhir Oktober s.d. awal 
November 2021 mencapai 294 mm,150 yang diklasifikasikan BMKG sebagai hujan ekstrem.151 
Banjir ini merupakan banjir terluas dan terlama yang pernah dialami Sintang sejak 1963.152 
Dampak banjir juga dirasakan di Baning Kota – di mana Tiwi bertempat tinggal dan bekerja. 

Sekalipun rumahnya tidak terendam banjir, selama lebih dari empat minggu, Tiwi terkepung 
banjir yang mengubah hidupnya sehari-hari. Akses utama yang biasa ia lalui lumpuh total 
terendam air setinggi lutut selama setidaknya satu bulan. Akses ke pasar dan rumah sakit 
terputus. Perahu motor menggantikan motor, mobil, maupun transportasi publik sebagai 
satu-satunya transportasi yang dapat digunakan untuk berpindah tempat.  

Selama banjir, Tiwi menyaksikan air bersih dan bahan pokok menjadi langka dan mahal. Tiwi 
sendiri merasa beruntung karena akses air di rumahnya tidak terputus, namun di dapur umum 
ia membantu memobilisasi bantuan untuk memastikan air bersih tersedia dan dapat 
didistribusikan ke titik-titik dimana akses air terputus sama sekali. Hanya ada satu opsi untuk 
air minum, yaitu air minum kemasan gallon, yang suplainya tidak ada saat banjir. Air minum 
yang dijual di toko atau minimarket habis, dan relawan harus memobilisasi suplai air minum 
kemasan dari luar kota. Sebagian besar sumur bor yang menjadi sumber air untuk keperluan 
domestik warga Baning Kota dan Kota Sintang terendam, sehingga akses air bersih harus 
dimobilisasi dari sumur-sumur yang tidak terdampak. 

Di dapur umum, Tiwi dan tim berusaha sebisa mungkin untuk tetap menjaga gizi pasokan 
makanan bagi korban banjir. Namun, Tiwi harus berimprovisasi dengan harga yang sangat 
mahal dan keterbatasan bahan. Ketersediaan beras mengandalkan bantuan. Pada satu titik, 
harga kentang mencapai Rp 700.000,00 per karung (15 kg). Tiwi harus menyeberang ke 

                                                           
148 UNICEF, The Climate Crisis, hlm. 43. 
149 BNPB, Data Bencana Indonesia 2021, ((Jakarta, Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, 2021), hlm. 102. 
150 Antara, ”Memahami Banjir Sintang,” https://www.antaranews.com/berita/2540917/memahami-banjir-sintang, diakses 29 Juni 
2022. 
151 CNN Indonesia, ”Hujan Ekstrem Jadi Salah Satu Faktor Banjir Sintang Tak Surut,“ 
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211110202822-199-719417/hujan-ekstrem-jadi-salah-satu-faktor-banjir-sintang-
tak-surut-3-pekan, diakses 29 Juni 2022. 
152 Ibid. 
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wilayah yang lebih tidak terdampak untuk dapat membeli telur, yang harganya melonjak 
250% dari harga normal. Begitu juga harga ayam yang biasanya Rp 30.000,00 s.d. Rp 35.000,00 
per kg, naik menjadi Rp 50.000,00. Ikan laut segar menghilang dari pasaran, hanya protein air 
tawar maupun air laut yang sudah tidak segar yang tersedia, itupun dengan harga dua kali 
lipat normal. Sayur mayur yang bisa didapatkan sangat terbatas – hanya kangkung dan sawi 
pahit yang terus menerus tersedia sepanjang banjir, sementara bayam, selederi, dan sayur-
sayuran hijau lainnya sangat sulit didapatkan. Bumbu dapur seperti bawang merah dan 
bawang putih, serta produk perikanan kering seperti ikan asin, juga sempat langka. Hingga 
beberapa bulan setelah banjir surut, kelangkaan dan tingginya harga masih terjadi. Sekalipun 
masih dapat mengakses bahan pokok, pengeluaran pribadi Tiwi melonjak untuk pemenuhan 
gizi seadanya dengan keragaman pangan yang minim. 

Pasca surutnya banjir pun, kehidupan Tiwi tidak serta merta kembali normal. Permasalahan 
lingkungan dan kesehatan justru baru tampak jelas pasca banjir surut. Dari berita, dan dari 
kabar kolega dan keluarganya, Tiwi mengetahui penyakit kulit dan muntaber bermunculan 
seiring dengan timbulnya sampah-sampah yang tadinya terendam atau terbawa banjir. 
Daerah yang tidak terdampak banjir menjadi titik-titik tempat pembuangan sampah liar bagi 
sampah yang tidak terangkut selama banjir. Saat mobil pengangkut sampah dapat kembali 
beroperasi pasca banjir surut, sampah yang menumpuk sudah sangat bau dan dikerubuti lalat 
dan belatung. Di satu titik di pusat padat penduduk, setengah jalan tertutup tumpukan 
sampah. Barang-barang yang rusak terendam banjir – televisi, lemari, kasur, sofa, baju-baju – 
berserakan di jalan, mengeluarkan bau tidak sedap dan mengundang nyamuk. Butuh 
berbulan-bulan hingga armada pengangkut sampah Baning Kota dapat mengembalikan 
kondisi kebersihan jalan-jalan seperti semula. Tiwi, sekalipun hanya merasakan gatal-gatal 
selama 2-3 hari sepanjang banjir, merasakan ancaman kesehatan lingkungan selama 
berminggu-minggu bahkan setelah banjir reda. 

Sekalipun banjir yang dialami Tiwi dikontribusikan berbagai faktor, perubahan iklim akan 
memperparah risiko banjir, terutama di Kalimantan Barat yang diprediksikan mengalami 
peningkatan curah hujan. Organisasi Kesehatan Dunia (2015) memproyeksikan bahwa di 
tahun 2030, terdapat tambahan 269,600 orang di Indonesia yang mungkin terancam oleh 
banjir dari sungai setiap tahunnya akibat perubahan iklim.153 Banjir menyebabkan kematian 
akibat tenggelam serta dampak-dampak kesehatan tidak langsung yang mencakup dampak-
dampak terkait produksi makanan, ketersediaan air, disrupsi ekosistem, kejadian luar biasa 
penyakit menular dan distribusi vektor; dalam jangka panjang mencakup stres pasca trauma 
dan pemindahan penduduk.154 

4.2.8.  Pengadu ZA (36) 

85. Lahir dari ayah ibu petani yang hingga kini masih menggarap sawah, ZA selalu bercita-cita 
untuk menjadikan pertanian salah satu sumber pencahariannya. Bagi ZA, bertani tidak hanya 
merupakan pencaharian alternatif untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, tapi juga memiliki 
aspek spiritual dan sosial, “Apa yang ditanam, itulah yang dituai.”  

Pandemi memberikan ZA kesempatan untuk mewujudkan cita-cita lamanya. Pada akhir 2019, 
ZA mulai mempersiapkan usaha pertanian pertamanya di kampung halamannya di Desa 
Tlogosih, Demak, Jawa Tengah. Setelah mempertimbangkan perimbangan modal dengan 

                                                           
153 World Health Organization, ”Climate and Healthy Country Profile Indonesia - 2015,“ hlm. 3. 
154 Ibid. 
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harga jual komoditas, ia memutuskan untuk menanam bawang merah di lahan seluas 0,25 Ha 
yang ia sewa. 

Namun, ZA berada pada waktu yang sangat berisiko untuk memulai karir sebagai petani. 
Setiap tahun membawa pola musim yang baru dan tantangannya sendiri. Pada tahun baru 
2020, tingginya curah hujan di Demak berkontribusi terhadap meluapnya sungai-sungai.155 
Kebun ZA yang berada di dekat bendungan yang dibangun untuk menjaga ketersediaan air 
Demak kebanjiran, dan banjir tak kunjung surut hingga seminggu lebih. Tanaman bawang 
pertama ZA yang sudah berusia 50 hari dan siap dipanen dalam lima hari ke depan habis tak 
bersisa. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah mencatat pada periode 
Desember 2019 s.d. Januari 2020, setidaknya terdapat 5.722 Ha lahan pertanian yang 
terendam air akibat “cuaca ekstrem,” 154 Ha diantaranya dipastikan gagal panen.156 “Pada 
saat itu, bawang merah harganya justru jatuh, karena yang dijual di pasaran adalah bawang-
bawang korban banjir. Sangat sedikit bawang berkualitas baik yang tersedia,” ujar ZA. 

Pada awal tahun 2021, ZA memutuskan merelokasi kebunnya untuk meminimalisasi risiko 
banjir. Namun, musim hujan yang lebih panjang akibat la nina di tahun ini menyebabkan 
peningkatan hama jamur yang menyerang akar tanaman – yang dikenal para petani Demak 
sebagai “trotol” atau oleh komunitas ilmiah sebagai fusarium. Akibatnya, 80% panen ketiga 
ZA berkualitas sangat buruk karena terkena jamur. Ukuran bawang yang berhasil dipanen pun 
kecil. “Modal tanam itu sekitar Rp 20-25 juta, panenan kali itu hanya dapat Rp 5 juta saja, 
belum dipotong biaya menebas,” ujar ZA. Pada bulan Juni 2021, ZA kembali menanam, dan 
kembali merugi karena hama ulat grayak.  

Keberadaan jamur maupun ulat grayak sangat dipengaruhi faktor suhu dan curah hujan, dan 
perubahan iklim mempercepat penyebaran ulat ini. Pertama kali terdeteksi di Indonesia di 
Maret 2019, hanya dalam empat bulan, ulat grayak telah menyebar ke 12 provinsi.157 
Serangan ini dapat menyebabkan kerugian pada skala yang masif, seperti yang dialami 7.889 
Ha lahan jagung di 18 kabupaten di NTT pada musim hujan 2020.158  

Meningkatnya hama dan gulma telah memaksa ZA untuk semakin bergantung pada pestisida 
kimia. “Di awal-awal, saya pakai pestisida alami. Tapi memang keadaan memaksa 
menggunakan pestisida kimia, karena ladang tetangga akan meningkatkan penggunaan 
pestisidanya seiring dengan serangan hama. Kalau musim hujannya basah, fungisida dan 
pestisida pasti juga meningkat. Ini siklus yang sulit, makin ramai disemprot, makin resisten 
hamanya, dan makin harus ditambah dosis pesitisidanya atau harus beralih ke obat yang 
baru,” terang ZA. 

Sedari awal karirnya sebagai petani, ZA telah menghadapi banjir, hama, dan kekeringan.159 
Sekalipun ZA telah berhasil mendapatkan harga yang baik karena ia tidak terikat dengan 

                                                           
155 BNPB, “Banjir Genangi Rumah Warga Demak di Awal Tahun,” https://bnpb.go.id/berita/banjir-genangi-rumah-warga-demak-di-
awal-tahun, diakses 10 Juli 2022. 
156 Angka ini baru mencakup komoditas padi, sementara data komoditas bawang merah tidak dapat ditemukan. Lihat: Bowo Pribadi, 
"Lahan Puso Akibat Cuaca Ekstrim Dapat Asuransi Rp 6 Juta," https://www.republika.co.id/berita/q458kl370/lahan-puso-akibat-
cuaca-ekstrim-dapat-asuransi-rp-6-juta, diakses 10 Juli 2022. 
157 Fitri Haryanti Harsanto, ”Ulat Asli Amerika Serang Tanaman Jagung di 12 Provinsi Indonesia,” 
https://www.liputan6.com/health/read/4015516/ulat-asli-amerika-serang-tanaman-jagung-di-12-provinsi-indonesia, diakses 29 
Juni 2022. 
158 Kornelis Kewa Ama, ”Ulat Grayak Serang Ribuan Hektar Lahan Jagung di NTT,” 
https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/02/10/7-889-hektar-jagung-di-ntt-terserang-ulat-grayak/, diakses 29 Juni 2022. 
159 Akhmad Saufan, ”99 Desa di Demak Mulai Alami Kekeringan,” https://mediaindonesia.com/nusantara/350860/99-desa-di-
demak-mulai-alami-kekeringan  , diakses 29 Juni 2022. 

https://bnpb.go.id/berita/banjir-genangi-rumah-warga-demak-di-awal-tahun
https://bnpb.go.id/berita/banjir-genangi-rumah-warga-demak-di-awal-tahun
https://www.republika.co.id/berita/q458kl370/lahan-puso-akibat-cuaca-ekstrim-dapat-asuransi-rp-6-juta
https://www.republika.co.id/berita/q458kl370/lahan-puso-akibat-cuaca-ekstrim-dapat-asuransi-rp-6-juta
https://www.liputan6.com/health/read/4015516/ulat-asli-amerika-serang-tanaman-jagung-di-12-provinsi-indonesia
https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/02/10/7-889-hektar-jagung-di-ntt-terserang-ulat-grayak/
https://mediaindonesia.com/nusantara/350860/99-desa-di-demak-mulai-alami-kekeringan
https://mediaindonesia.com/nusantara/350860/99-desa-di-demak-mulai-alami-kekeringan
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tengkulak, ZA tidak bisa mengontrol iklim. Di tahun 2022, ZA memutuskan untuk tidak 
menanam bawang karena musim hujan 2022 juga masih terimbas la nina, sehingga ia beralih 
komoditas dengan menanam kacang hijau. ZA melihat bawang-bawang di ladang tetangganya 
kini masif diserang jamur, dan kacang hijaunya – sekalipun aman dari hama – belum kunjung 
berbuah hingga kini. 

4.2.9.  Pengadu M. Mansur Dokeng (‘Dewa’) (39), MB (59), BE (48), AS (45) dan Radith Giantiano 

(29), mewakili nelayan dan masyarakat pesisir Kota Kupang yang terdampak Siklon Seroja 

86. Bagi Dewa, MB, BE, AS dan Radith, pesisir Kota Kupang adalah rumah, sumber pangan, sumber 
pencaharian dan tempat berekreasi. Dewa, yang tinggal di Kampung Nelayan Oesapa, telah 
melaut sejak kecil dan menjadi nelayan tangkap sejak dua puluhan tahun yang lalu. MB yang 
tinggal di Kelurahan Air Mata juga melaut dan berpencaharian sebagai nelayan tangkap 
seumur hidupnya. BE yang tinggal di Lasiana menjual ikan hasil tangkapan suaminya dan 
terkadang ikut suaminya menangkap ikan di laut. AS yang tinggal di Air Mata menjual ikan 
yang dipasok MB dan BE di [Perikanan] Kota Kupang. Radith, nelayan muda yang tinggal di 
perikanan Alak, tidak hanya melaut sebagai pencaharian, namun bersama komunitas selam 
bebas yang ditekuninya aktif melakukan transplantasi terumbu karang. 

Sekalipun tinggal di lokasi yang berbeda-beda, kelima nelayan, pelaku usaha perikanan skala 
kecil, dan warga pesisir ini berbagi kisah yang sama dalam interaksinya dengan Siklon Seroja. 
Nyawa mereka terancam, tempat tinggalnya rusak, kapal berikut mesin dan alat tangkap 
mereka hancur dihempas ombak. Mereka menghabiskan berbulan-bulan untuk membangun 
kembali kehidupannya, dan beberapa hal – seperti terumbu karang yang tadinya 
membentang sepanjang Kota Kupang dan keberlimpahan ikan di laut – tidak kembali seperti 
sediakala. 

Pada tanggal 4 April 2021, Kota Kupang dihantam Siklon Seroja. Seroja merupakan topan 
paling signifikan di belahan bumi selatan pada tahun 2021, yang menghilangkan nyawa 230 
jiwa di Nusa Tenggara Timur, Flores dan Timor.160 Kupang menerima curah hujan 700,4 mm 
selama empat hari topan.161 Curah hujan yang ekstrim menyebabkan banjir dan tanah longsor 
serta ketinggian gelombang mencapai 7 meter atau lebih.162 

Sekalipun semuanya selamat, mereka masih mengingat bagaimana Seroja mengancam nyawa 
mereka, “Angin sangat kencang, ombak sudah seperti tsunami, 25m dari bibir pantai saja kita 
sudah dihantam gelombang dan batu, di tempat evakuasi seng-seng beterbangan. Saat itu, 
yang paling diprioritaskan adalah keselamatan jiwa saya dan warga sekitar,” kenang Dewa. 
BE, yang tinggal di Lasiana, mengingat bahwa selama topan, warga pesisir Lasiana “tidak bisa 
tidur, tempat tidur semua basah, jadi kita tidur berdiri, duduk sambil tidur, basah kering di 
badan sampai tiga hari, lemari, pakaian semua basah.” Bahan-bahan makanan juga basah, 
kecuali beras dan jagung yang ditaruh di plastik. 

Tidak seperti Dewa, yang memiliki pemahaman kebencanaan dari sekolah lapang cuaca 
nelayan yang diinisiasi BMKG dan bisa mengelola evakuasi warga di tempat tinggalnya, MB 
baru mengetahui siklon Seroja setelah terjadi. “Hari itu saya sudah mau melaut, tapi anak-
anak bilang jangan, ada tanda-tanda mau bencana.” BE dan tetangga-tetangganya di Lasiana, 

                                                           
160 WMO, ”State of Global Climate 2021 WMO Provisional Report,“ https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10859/, 
diakses 29 Juni 2022, hlm. 34. 
161 Ibid. 
162 Roni Kurniawan, et.al. ”The Impact of Tropical Cyclone Seroja to The Rainfall and Sea Wave Height in East Nusa Tenggara” IOP 
Conf. Series: Earth and Environmental Science, Vol. 925, (2021), hlm. 11. 
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tidak mengira peringatan dini itu akan betul terjadi, “Nelayan sempat melaut paginya, lalu 
pulang, tidur, dan sekitar jam 10 kita lihat perahu semua sudah hancur. Jadi kita siap-siap 
barang lalu lari mencari tempat tinggi, basah kuyup, lapar lagi, sekitar jam 6 baru kita 
kembali,” tutur BE. Nasib serupa dialami nelayan-nelayan lain di Nunbaun Delha, yang 
mendapatkan informasi mengenai siklon melalui grup Whatssap keluarga atau baru 
mengetahui siklon setelah terjadi. 

Seroja menghapuskan hasil kerja keras para nelayan selama bertahun-tahun. Empat kapal 
Dewa yang didapat dari kerja keras dan tabungan bertahun-tahun, hancur diterjang ombak di 
depan matanya. Begitu juga kapal ketinting MB. BE dan suaminya kehilangan bagan tancap, 
perahu dan alat tangkapnya. Semua nelayan mengalami disrupsi pencaharian karena harus 
membangun kembali kapal dan alat tangkapnya untuk kembali melaut. Dewa membutuhkan 
waktu tiga bulan, BE empat bulan, MB hingga kini belum membeli kapal baru dan hanya 
mengangkap ikan dengan sampan kecil tanpa mesin sembari memproses permohonan 
bantuan mesin ketinting. BE dan suaminya harus meminjam Rp 15 juta ke koperasi, 
sementara Dewa menggunakan tabungannya sebesar Rp 75 juta untuk membangun kembali 
rumah, kapal, dan membuat pos pantau cuaca secara swadaya. 

Selain kapal, tempat tinggal juga mengalami kerusakan parah. Rumah MB rusak berat, “Dari 
depan sampai belakang itu hanya tinggal nafas, hancur.” Dewa mengingat pasca siklon, warga 
Oesapa bergotong royong memperbaiki rumah-rumah, “Kita perbaiki apa adanya, kumpul-
kumpulkan kembali seng yang terbang. Yang tidak menemukan sengnya kita kasih saja seng 
yang ada. Sementara saja, untuk kembali bisa ditinggali. Setelah kembali beraktivitas, baru 
beli seng baru.” MB, yang takut meminjam uang untuk memperbaiki rumahnya, melakukan 
perbaikan sendiri bersama anaknya yang masih berlangsung hingga sekarang, “Awalnya itu 
ada tiga hari kita sambung-sambung sendiri kayu yang patah.” 

Kerawanan pangan setelah siklon pun layaknya situasi pasca bencana. Di hari-hari setelah 
siklon, “Ikan tidak ada, sayur tidak ada, makanan bergantung bantuan dari relawan,” kenang 
Dewa. BE mengingat “Selama dua minggu, tidak ada ikan, jadi makan mie, telur, sayur tidak 
ada, hancur warungnya.” Setelah dua minggu, barulah ikan-ikan kering dari luar Kupang mulai 
bisa diakses. Seroja, yang merusak 80% kapal nelayan Kupang, mengganggu suplai ikan bagi 
kota pesisir yang sumber protein utamanya adalah ikan ini. “Mungkin sekitar satu bulan 
pasokan ikan segar perlahan-lahan mulai normal, karena ikan dari luar masuk dan nelayan 
mulai ada perahu.” Namun, suplai ikan tak lagi sama. AS, yang bekerja menjual ikan hasil 
tangkapan nelayan, mengeluhkan dilema yang dihadapinya pasca Seroja, “Harga ikan dari 
nelayan tangkap mahal karena mereka susah dapat ikan, sementara kita tidak bisa jual lebih 
mahal karena daya beli orang terbatas.” Sebagai pedagang ikan, AS merasakan signifikansi 
perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah Seroja, “Misal, ikan melu, dengan menjual dua 
sampai tiga oker (kaleng 20 kg) sehari saya bisa untung Rp 200 ribu. Sekarang, paling bisa beli 
paling banyak satu oker, dan untung hanya Rp 60 ribu saja, dikurangi ongkos otto pulang pergi 
Rp 40 ribu. Hanya cukup untuk makan, tidak bisa lagi menabung.”  

Berkurangnya tangkapan ini mungkin terhubung dengan kerusakan masif terumbu karang di 

sepanjang pesisir Kupang akibat Seroja. “Dulu kita kalau mau mancing itu dekat sekali, karena 

rumah-rumah ikan masih ada. Setelah siklon, nelayan yang pakai sampan, ketinting, susah 

sekali, harus keluar jauh untuk mencari ikan.” Menyikapi kerusakan ini, Radith dan 

komunitasnya berusaha merestorasi terumbu karang dengan transplantasi, yang sejauh ini 

tumbuh dengan baik di tiga kelurahan dan satu desa. Namun, usaha tersebut juga terancam 



SANGAT RAHASIA 

38 

panas ekstrim yang makin kerap, yang sebelum Seroja juga telah memutihkan terumbu 

karang di Pelabuhan Tenau Kupang. “Sekitar Mei 2020, saya menyelam bebas di jetty 

pelabuhan, sepanjang jalan di situ karangnya putih semua. Waktu itu saya kira karena orang, 

tapi saya tanya ke BKKPN Kupang dan mereka jawab itu karena pemanasan suhu global. 

Padahal tidak lama sebelumnya saya turun di situ karangnya masih sehat.” 

Siklon tropis seperti Seroja akan semakin jarang, namun lebih kuat karena perubahan iklim. 

Pada tahun 2021, Observatorium Bumi NASA mencatat bahwa “Seroja meningkat karena 

suhu permukaan laut yang lebih hangat dari biasanya yang dipengaruhi oleh kondisi La 

Niña.”163 Suhu permukaan laut yang lebih hangat terjadi di selatan Samudera Hindia, 

menambah energi, uap air, dan meningkatkan kelembaban udara permukaan dan atmosfer 

bagian atas, dan menyebabkan pembentukan siklon tropis.164 Tidak hanya ancaman cuaca 

ekstrim seperti Seroja, kota pesisir seperti Kupang juga terancam bencana yang bergerak 

lamban – seperti pemutihan karang yang mengakibatkan penurunan stok ikan, mengganggu 

ketahanan pangan masyarakatnya. 

 

4.3. Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi para 

pengadu dari dampak hak asasi manusia yang disebabkan krisis iklim 

4.3.1.  Kewajiban hak asasi manusia Pemerintah dalam kaitannya dengan krisis iklim didasarkan 

Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan Indonesia 

87. Pengaduan ini menyangkut pelanggaran hak-hak asasi manusia Para Pengadu sebagaimana 
dijamin dalam UUD 1945 dan perundang-undangan Indonesia, yaitu:  

a) hak hidup dan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin di lingkungan hidup yang baik 
dan sehat (Pasal 28A dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945; Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3)  
Undang-Undang Hak Asasi Manusia), dijelaskan lebih lanjut dalam Bagian 4.5.1. 

b) hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar (Pasal 28C ayat (1) 
UUD 1945; Pasal 11 dan 40  Undang-Undang Hak Asasi Manusia), dijelaskan lebih lanjut 
dalam Bagian 4.5.2. 

c) hak atas pangan dan air (Pasal 28C (1) dan Pasal 28H (1) UUD 1945; Pasal 11  Undang-
Undang Hak Asasi Manusia), dijelaskan lebih lanjut dalam Bagian 4.5.3. 

d) hak atas pendidikan (Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945; Pasal 12  Undang-
Undang Hak Asasi Manusia), dijelaskan lebih lanjut dalam Bagian 4.5.4. 

e) hak untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 
28D ayat (2) UUD 1945; Pasal 38 ayat (1), (2) dan (4)  Undang-Undang Hak Asasi Manusia), 
dijelaskan lebih lanjut dalam Bagian 4.5.5.; dan  

f) hak-hak anak (Pasal 28B ayat (2) UUD 1945; Pasal 52-66  Undang-Undang Hak Asasi 
Manusia), dijelaskan lebih lanjut dalam Bagian 4.5.6.  

                                                           
163 NASA Earth Observatory, “Seroja Slams Australia,“ https://earthobservatory.nasa.gov/images/148180/seroja-slams-australia, 
diakses 29 Juni 2022. 
164 Roni Kurniawan, et.al. ”The Impact of Tropical Cyclone Seroja,” hlm. 4. 

https://earthobservatory.nasa.gov/images/148180/seroja-slams-australia
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Penikmatan para pengadu atas hak-hak dasar ini telah terdampak oleh perubahan iklim, dan 
akan semakin terancam pemenuhannya tanpa tindakan tegas untuk mencegah kerusakan 
iklim. 

88. Dengan berkontribusi menyebabkan dan memperparah krisis iklim, Pemerintah telah gagal 
untuk memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi, memajukan, menegakkan 
dan memenuhi hak-hak para pengadu. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 
1945, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah 
tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”165  

89. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, “Pemerintah wajib dan 
bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi 
manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan 
hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik 
Indonesia.”166 Dalam melakukan tanggung jawabnya, Pemerintah juga perlu memastikan 
“langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, 
pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.”167 Misalnya, dalam kaitannya dengan hak 
atas kesehatan, Komnas HAM mencatat dalam tinjauan pemenuhan hak atas kesehatan 
bahwa “negara perlu mengambil langkah-langkah yang tepat menuju implementasi dan 
memaksimalkan penggunaan semua sumber daya yang tersedia”;168 langkah-langkah yang 
diambil pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawabnya “harus dilaksanakan secara 
konkrit dan tepat sasaran menuju perwujudan penuh hak atas kesehatan.”169 

90. Perubahan iklim adalah permasalahan hak asasi manusia, sebagaimana diakui dalam  
berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia: 

a) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (“Undang-undang PPLH”), yang dalam konsiderans (Bagian Menimbang) secara 
spesifik merujuk “hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi warga 
negara Indonesia” dan menyatakan bahwa “pemanasan global yang semakin meningkat 
mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan 
hidup”170  

b) Undang-undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United 
Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi 
Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (“Undang-
Undang Pengesahan Konvensi Paris”), yang dalam dasar hukumnya (Bagian Mengingat) 
merujuk Pasal 28H UUD 1945 yaitu hak hidup sejahtera lahir dan batin dan hak atas 
lingkungan baik dan sehat. Dalam mukadimah salinan Perjanjian Paris yang dilampirkan, 
terdapat paragraf yang secara khusus mengaitkan aksi penanganan perubahan iklim 
dengan tanggung jawab negara terhadap HAM,  

“Para Pihak perlu, ketika mengambil aksi untuk menangani perubahan iklim, 
menghormati, mendorong dan mempertimbangkan tanggung-jawabnya terhadap hak 

                                                           
165 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28I ayat (4). 
166 Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886, Ps. 71. 
167 Ibid., Ps. 72. 
168 Komnas HAM, Study on the Fulfillment of the Right to Health for Vulnerable Groups in Indonesia, (Jakarta: Komisi Nasional Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia, 2021), hlm. 4.  
169 UN Economic and Social Council CESCR, General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health, Art. 
12 (n 1), dalam Komnas HAM, Study on the Fulfillment, hlm. 32. 
170 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bagian Menimbang huruf a dan e. 
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asasi manusia, hak atas kesehatan, hak masyarakat hukum adat dan komunitas lokal, 
migran, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok dalam kondisi rentan dan hak 
atas pembangunan termasuk kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan 
keadilan antar generasi.”171 

c) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan (“Undang-Undang Pangan”), yang 
dalam konsiderans menimbang bahwa “Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia 
yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari HAM yang dijmin di dalam 
UUD 1945”172 dan dalam dasar hukum (Bagian Mengingat) merujuk Pasal 28A dan Pasal 
28C UUD 1945. Undang-Undang Pangan memuat berbagai rujukan terhadap perubahan 
iklim, antara lain dalam mendefinisikan krisis pangan (dampak perubahan iklim sebagai 
salah satu penyebab krisis pangan),173 sebagai salah satu hal yang merupakan ancaman 
produksi pangan yang wajib diantisipasi dan ditanggulangi Pemerintah,174 dan sebagai 
arahan penelitian dan pengembangan pangan.175 

d) Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 
(“Undang-Undang Petani”), yang dalam Bagian Mengingat merujuk Pasal 28H UUD 1945; 
dan dalam konsideransnya menimbang bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani 
dilakukan untuk memenuhi “hak dan kebutuhan dasar warga negara,” serta mengakui 
“kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam […] 
sehingga petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan.”176 

e) Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, 
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (“Undang-Undang Nelayan”), yang dalam 
Bagian Mengingat mengutip Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yaitu hak hidup sejahtera lahir 
dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; dan tujuannya secara terang merujuk 
perubahan iklim, “Melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta 
pencemaran.”177 

f) Undang-Undang No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan 
(“Undang-Undang Pertanian Berkelanjutan”), yang dalam konsiderans menimbang 
bahwa “Sistem pembangunan berkelanjutan perlu ditumbuhkembangkan dalam 
pembangunan di bidang pertanian melalui sistem budi daya pertanian untuk mencapai 
kedaulatan pangan dengan memperhatikan daya dukung ekosistem, mitigasi dan 
adaptasi perubahan iklim …”178; dan dalam dasar hukum (Bagian Mengingat) merujuk 
Pasal 28A UUD 1945; 

g) Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (“Undang-Undang Sumber 
Daya Air“), yang dalam batang tubuhnya mengakui prinsip “pelindungan negara terhadap 

                                                           
171 Indonesia, Undang-Undang Pengesahan Paris Agreement. 
172 Indonesia, Undang-Undang Pangan, UU No. 18 Tahun 2012, LN No. 227 Tahun 2012, TLN No. 5360, Bagian Menimbang huruf 
a. 
173 Ibid., Ps. 1 angka 29. 
174 Ibid., Ps. 22 ayat (1). 
175 Ibid., Ps. 118 ayat (2). 
176 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU No. 19 Tahun 2013, LN No. 131 Tahun 2013, TLN No. 
5433, Bagian Menimbang huruf c.  
177 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, UU No. 7 
Tahun 2016, LN No. 68 Tahun 2016, TLN No. 5870, Ps. 3 huruf e. 
178 Indonesia, Undang-Undang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, UU No. 22 Tahun 2019, LN No. 201 Tahun 2019, TLN No. 
6412, Bagian Menimbang huruf b. 
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hak rakyat atas air” dan “kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi 
manusia”179; dan mensyaratkan pengelolaan sumber daya air memperhatikan perubahan 
iklim.180 

91. Dalam aksi penanganan perubahan iklimnya, Indonesia juga telah mengakui bahwa 
perubahan iklim adalah persoalan hak asasi manusia. Kontribusi yang Ditetapkan Secara 
Nasional (Nationally Determined Contribution  atau “NDC”) Indonesia, yang merupakan  
rencana aksi penurunan gas rumah kaca dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang harus 
pemerintah buat sebagai bagian dari kewajiban Perjanjian Paris, secara tersurat merujuk pada 
kewajiban-kewajiban hak asasi manusia Indonesia: “Selaras dengan Perjanjian Paris, 
Indonesia menghormati, mendukung, dan mempertimbangkan kewajibannya terhadap hak 
asasi manusia, hak atas kesehatan, hak Masyarakat Hukum Adat, masyarakat lokal, imigran, 
anak-anak, pemuda, lansia, orang-orang difabel, dan orang-orang dalam situasi yang rentan; 
serta hak atas pembangunan, termasuk kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan 
kesetaraan antar generasi.”194  

92. Pengakuan yang sama juga tercermin dalam  Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate 
Resilience (LTS-LCCR) Indonesia, di mana Indonesia menyatakan dokumen tersebut 
“mencerminkan mandat Pasal 28H Konstitusi Indonesia (UUD 1945) tentang kewajiban 
negara untuk menjamin penghidupan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat bagi 
seluruh warga negara.” 195 Pernyataan-pernyataan dalam NDC dan LTS-LCCR tersebut, sebagai 
dokumen terpenting yang menjabarkan komitmen-komitmen iklim Indonesia, memberikan 
sinyal yang kuat atas kesediaan Pemerintah untuk mengadopsi pendekatan yang berpusat 
pada hak ke dalam kebijakan perubahan iklimnya. 

93. Pernyataan dalam NDC dan LTS-LCCR, sebagai dokumen terpenting yang menguraikan 
komitmen iklim Indonesia, menunjukkan bahwa Pemerintah sendiri mengakui bahwa ia harus 
mengadopsi pendekatan yang berpusat pada hak untuk kebijakan perubahan iklimnya. 

4.3.2.  Tanggung jawab negara atas hak asasi manusia dan perubahan iklim harus ditafsirkan 

secara konsisten dengan sumber hukum hak asasi manusia internasional yang diterima 

oleh pemerintah. 

94. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan tercermin dalam 
komentar umum,181 laporan,182 rekomendasi dan pendapat hukum sahabat pengadilan183 
yang dibuat Komnas HAM, hukum hak asasi manusia internasional telah digunakan sebagai 
sumber dalam menafsirkan kewajiban hak asasi manusia Indonesia.   

95. Badan hukum hak asasi manusia internasional dan para ahli telah mengklarifikasi kewajiban 
hak asasi manusia semua Negara terkait dengan perubahan iklim, yang menginformasikan 

                                                           
179 Indonesia, Undang-Undang Sumber Daya Air, UU No. 17 Tahun 2019, LN No. 190 Tahun 2019, TLN No. 6405, Ps. 46 huruf b dan 
c. 
180 Ibid., Ps. 22 ayat (2) huruf f. 
181 Komnas HAM, ”Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial 
dan Budaya,” https://www.komnasham.go.id/files/1480577941-komentar-umum-kovenan-hak-sipil-$ XHHPA.pdf, diakses 1 Juli 
2022. 
182 Komnas HAM, ”Penyelidikan Nasional Hak-Hak Masyarakat Adat”, https://www.komnasham.go.id/files/20160530-inkuiri-
nasional-komisi-nasional-%24N60YN.pdf, diakses 1 Juli 2022; Komnas HAM, ”Laporan pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Hak atas 
Kesehatan," 
https://perpustakaan.komnasham.go.id/dokng/files/laporan/Laporan_Pelaksanaan_Kegiatan_Pemantauan_Ha_Atas_Kesehatan_
dan_Focus_Group_Discussion_Justibilitas_Pekanggaran_HAM_Hak_Atas_Pelayanan_KesehatanPrim0001.pdf, diakses 1 Juli 2022. 
183 Komnas HAM, Amicus Brief for Jakarta Air Citizen Suit, (Jakarta: Komnas HAM Republik Indonesia, 2020). 

https://www.komnasham.go.id/files/20160530-inkuiri-nasional-komisi-nasional-%24N60YN.pdf
https://www.komnasham.go.id/files/20160530-inkuiri-nasional-komisi-nasional-%24N60YN.pdf
https://perpustakaan.komnasham.go.id/dokng/files/laporan/Laporan_Pelaksanaan_Kegiatan_Pemantauan_Ha_Atas_Kesehatan_dan_Focus_Group_Discussion_Justibilitas_Pekanggaran_HAM_Hak_Atas_Pelayanan_KesehatanPrim0001.pdf
https://perpustakaan.komnasham.go.id/dokng/files/laporan/Laporan_Pelaksanaan_Kegiatan_Pemantauan_Ha_Atas_Kesehatan_dan_Focus_Group_Discussion_Justibilitas_Pekanggaran_HAM_Hak_Atas_Pelayanan_KesehatanPrim0001.pdf
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interpretasi Indonesia tentang kewajiban konstitusionalnya terkait dengan perubahan iklim. 
Misalnya, lima badan perjanjian hak asasi manusia PBB yang memantau pelaksanaan 
perjanjian internasional terkait hak asasi manusia yang telah diratifikasi Indonesia184 
menerbitkan “Pernyataan Bersama tentang Hak Asasi Manusia dan Perubahan Iklim” pada 
tahun 2020. Pernyataan Bersama ini mengakui bahwa: “Kegagalan untuk mengambil 
langkah-langkah untuk mencegah kerusakan hak asasi manusia yang dapat diperkirakan 
yang disebabkan oleh perubahan iklim, atau untuk mengatur kegiatan yang berkontribusi 
terhadap kerusakan tersebut, dapat merupakan pelanggaran kewajiban hak asasi manusia 
Negara.”185 Selain itu, beberapa badan perjanjian memasukkan kewajiban terkait iklim dalam 
komentar umum mereka.186 Badan-badan perjanjian juga telah mencatat kewajiban hak asasi 
manusia Negara Pihak terkait dengan perubahan iklim dalam rekomendasi mereka ketika 
meninjau laporan berkala. 

96. Kedua, Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia dan Lingkungan, David Boyd, telah 
menyelidiki dan melaporkan hubungan antara hak asasi manusia dan perubahan iklim. Dalam 
laporannya tentang “Hak Asasi Manusia dan Iklim yang Aman” pada sesi ke-74 Majelis Umum 
PBB 2019, Pelapor Khusus menetapkan kewajiban hak asasi manusia negara terkait dengan 
kedaruratan iklim.187 Pelapor Khusus menyatakan bahwa: “Efek merugikan yang dapat 
diperkirakan dan berpotensi menimbulkan bencana dari perubahan iklim terhadap 
penikmatan berbagai hak asasi manusia menimbulkan kewajiban yang luas dari Negara untuk 
mengambil tindakan segera guna mencegah kerugian tersebut. Untuk memenuhi kewajiban 
hak asasi manusia internasional mereka, Negara harus menerapkan pendekatan berbasis hak 
untuk semua aspek perubahan iklim dan aksi iklim.188 Pelapor Khusus lainnya juga telah 
merekomendasikan kewajiban hak asasi manusia Negara terkait perubahan iklim.189 

                                                           
184 Indonesia meratifikasi: (1) Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan pada 13 September 1984; (2) Komite Hak 
Ekonomi, Sosial dan Budaya pada tanggal 23 Februari 2006; (3) Komite Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota 
Keluarganya pada tanggal 31 Mei 2012; (4) Komite Hak Anak pada tanggal 5 September 1990; dan (5) Komite Hak Penyandang 
Disabilitas pada 30 November 2011. Lihat: UN Human Rights Treaty Bodies, ”Ratification Status for Indonesia,” 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=80&Lang=EN, diakses 1 Juli 2022.  
185 Pernyataan hak asasi manusia dan perubahan iklim : pernyataan bersama / oleh Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap 
Perempuan, Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Komite Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, 
Komite Hak Anak dan Komite Hak Penyandang Disabilitas (“Pernyataan Bersama Lima Badan Perjanjian”). Lihat: UN Digital Library, 
”Statement on human rights and climate change : joint statement / by the Committee on the Elimination of Discrimination against 
Women, the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, the Committee on the Protection of the Rights of All Migrant 
Workers and Members of Their Families, the Committee on the Rights of the Child and the Committee on the Rights of Persons 
with Disabilities,” (2020) https://digitallibrary.un.org/record/3871313?ln=en. 
186 Lihat: UN Human Rights Committee, General comment No. 36 (2018) on article 6 of the International Covenant on Civil and 
Political Rights, on the right to life; UN Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 15 (2013) on the right of the 
child to the enjoyment of the highest attainable standard of health (art. 24); UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 
General Comment No. 15 (2002) The right to water (arts. 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights); UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General Recommendation No. 37 on Gender-related 
dimensions of disaster risk reduction in the context of climate change. 
187 Lihat: UN General Assembly, ”Human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable 
environment,” diakses 4 Juli 2022; versi ramah pembaca dapat diakses pada: UN Human Rights Special Procedures, ”Safe Climate: 
A Report of the Special Rapporteur on Human Rights and the Environment,” 
http://srenvironment.org/sites/default/files/Reports/2019/Safe%20Climate%20Reader%20Friendly%20Report%202019.pdf. 
188 UN Human Rights Special Procedures, ”Safe Climate: A Report,” para. 62. 
189 Lihat: UN Human Rights Special Procedures, ”United Nations Special Rapporteur on the right to development, Climate action 
and the right to development: a participatory approach,” https://www.ohchr.org/sites/default/files/2021-
12/Policy_Brief_RTD_Climate_Action.pdf ,diakses 4 Juli 2022; UN General Assembly, ” Climate change and poverty: Report of the 
Special Rapporteur on extreme poverty and human rights,” https://digitallibrary.un.org/record/3810720?ln=en#record-files-
collapse-header, diakses 4 Juli 2022. 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=80&Lang=EN
https://digitallibrary.un.org/record/3871313?ln=en
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97. Ketiga, Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah mengakui ancaman terhadap berbagai hak asasi 
manusia dari krisis iklim, dan mengartikulasikan kewajiban negara terkait dengan tindakan 
perubahan iklim dalam resolusinya.190 Dalam resolusi tahun 2021 tentang hak asasi manusia 
dan perubahan iklim, Dewan mengakui bahwa hak-hak orang dalam situasi rentan secara 
tidak proporsional dipengaruhi oleh dampak negatif perubahan iklim.191 Atas permintaan 
Dewan Hak Asasi Manusia, OHCHR juga telah menyajikan studi analitis dan laporan tentang 
perubahan iklim dan berbagai hak asasi manusia.192 

98. Sumber- sumber hukum internasional di atas, yang melengkapi interpretasi hukum HAM 

Indonesia, menjelaskan bahwa Indonesia memiliki kewajiban HAM sebagai berikut dalam 

mengatasi krisis iklim:  

1. Mitigasi: Kewajiban substantif untuk memitigasi perubahan iklim dengan memobilisasi 

sumber daya maksimum yang tersedia dengan ambisi setinggi mungkin; 

2. Adaptasi: Kewajiban substantif untuk mengadopsi langkah-langkah ketahanan iklim 

yang meminimalisir bahaya dan kerugian yang disebabkan oleh perubahan iklim; dan 

3. Kewajiban lintas sektor: Kewajiban prosedural untuk memastikan bahwa semua 

tindakan adaptasi dan mitigasi iklim bersifat inklusif/partisipatif, adil/setara; serta 

kewajiban tambahan untuk memprioritaskan populasi yang paling terkena dampak dan 

rentan.  

Kewajiban yang berkaitan dengan mitigasi  

99. Pernyataan bersama Badan-badan Perjanjian Internasional menjelaskan: “Agar Negara-
negara mematuhi kewajiban hak asasi manusia mereka, dan untuk mewujudkan tujuan 
Perjanjian Paris, mereka harus mengadopsi dan menerapkan kebijakan yang ditujukan untuk 
mengurangi emisi, yang mencerminkan ambisi setinggi mungkin … dan memastikan bahwa 
investasi publik dan swasta konsisten dengan jalur menuju emisi karbon rendah dan 
pembangunan yang tahan iklim.”193  

100. Konsensus ilmiah global telah mengkonfirmasi bahwa mencegah “bahaya yang dapat 
diperkirakan” dari perubahan iklim mensyaratkan, setidaknya, membatasi kenaikan suhu 
rata-rata global pada 1,50C. Mengurangi emisi dengan ambisi setinggi mungkin adalah satu-
satunya cara Indonesia dan negara-negara lain dapat mengejar upaya untuk mencegah 
pemanasan pada tingkat yang dapat mencegah kerugian hak asasi manusia yang semakin 
terganggu oleh perubahan iklim. Laporan IPCC terbaru telah menemukan bahwa membatasi 
kenaikan suhu rata-rata global hingga 1,5°C akan membutuhkan penghentian total 

                                                           
190 Daftar lengkap resolusi Dewan Hak Asasi Manusia tentang hak asasi manusia dan perubahan iklim tersedia di: UN Human Rights 
Office of the High Commissioner, ”Human Rights Council resolutions on human rights and climate change,” 
https://www.ohchr.org/en/climate-change/human-rights-council-resolutions-human-rights-and-climate-change, diakses 4 Juli 
2022. 
191 UN General Assembly, ”Resolution adopted by the Human Rights Council on 14 July 2021,” https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/199/69/PDF/G2119969.pdf?OpenElement, diakses 4 Juli 2022. 
192 UN Human Rights Office of the High Commissioner, ”Reports on human rights and climate change,” 
https://www.ohchr.org/en/climate-change/reports-human-rights-and-climate-change, diakses 4 Juli 2022. 
 
193 Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, et.al., ”Joint Statement on "Human Rights and Climate 
Change",” https://reliefweb.int/report/world/five-un-human-rights-treaty-bodies-issue-joint-statement-human-rights-and-
climate, diakses 4 Juli 2022, para. 11. 
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pembakaran bahan bakar fosil yang tidak mereda, pembalikan deforestasi, dan transisi yang 
adil ke energi terbarukan.194   

101. Pemerintah sebelumnya telah berusaha untuk menggunakan prinsip “tanggung jawab 
bersama tetapi berbeda” dalam UNFCCC sebagai pembenaran kurangnya tindakan dalam 
mitigasi iklim (dibahas secara lebih rinci dalam bagian 4.4 di bawah). Namun, prinsip ini tidak 
melepaskan Indonesia dari kewajiban hak asasi manusianya. Pemerintah harus mematuhi 
tidak hanya perjanjian iklim UNFCCC tetapi juga kewajiban hak asasi manusia nasional dan 
internasional yang mengikatnya.   

102. Hukum hak asasi manusia internasional mengakui bahwa, sekalipun realisasi penuh dari 
semua hak tidak dapat dicapai dengan segera, semua negara tetap bertanggung jawab atas 
“realisasi progresif” dari hak-hak ini dan harus “bergerak secepat dan seefektif mungkin 
menuju tujuan [realisasi penuh HAM].” Pemerintah memiliki kewajiban positif, tidak hanya 
untuk memastikan bahwa undang-undang dan kebijakan yang ada tidak melanggar hak-hak 
yang paling dasar, tetapi juga untuk melaksanakan langkah -langkah untuk mewujudkan hak 
asasi manusia secara progresif. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan 
Budaya menetapkan bahwa Negara-negara harus “mengambil langkah-langkah, baik secara 
individu maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional” dan menggunakan “sumber 
daya yang tersedia secara maksimal” untuk mencapai realisasi hak-hak EKOSOB. Komite PBB 
untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Komite EKOSOB) telah menekankan bahwa 
negara-negara harus mengambil langkah-langkah “yang disengaja, konkrit dan tepat sasaran” 
menuju realisasi progresif tanpa penundaan. 

103. Dalam konteks perubahan iklim, Pernyataan Bersama lima komite hak asasi manusia PBB 
menegaskan bahwa semua negara berkewajiban untuk “mendedikasikan sumber daya 
maksimum yang tersedia untuk mengadopsi langkah-langkah yang bertujuan untuk 
mengurangi perubahan iklim” serta “mengadopsi dan menerapkan kebijakan [untuk 
mengurangi] emisi, mencerminkan ambisi setinggi mungkin” (penekanan ditambahkan), 
sesuai dengan kesepakatan Paris. Jika tindakan negara di bawah perjanjian iklim tidak 
mencapai tujuan ini, maka tindakan tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban hak asasi 
manusia negara. 

104. Pemerintah tidak dapat menggunakan prinsip “tanggung jawab bersama tetapi berbeda” 
dalam UNFCCC untuk menghindari kewajibannya untuk menghormati, melindungi dan 
memenuhi hak asasi manusia. Meskipun diakui dengan baik bahwa negara-negara memiliki 
tingkat perkembangan dan kapasitas yang berbeda untuk memenuhi kewajiban hak asasi 
manusia mereka, pemerintah Indonesia terikat untuk mendedikasikan “sumber daya 
maksimum yang tersedia” untuk mengadopsi langkah-langkah yang ditujukan untuk 
mengurangi perubahan iklim. Pemerintah tidak dapat, misalnya, terus mendukung industri 
padat karbon ketika ada alternatif energi bersih yang layak tersedia dengan biaya yang 
sebanding yang lebih selaras dengan pendekatan berbasis hak.  

105. Badan Perjanjian mengakui bahwa perubahan kebijakan sangat diperlukan. Pernyataan 
bersama Komite lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam mengurangi emisi, Negara harus: 

a) secara efektif berkontribusi untuk menghapuskan bahan bakar fosil, 

                                                           
194 Intergovernmental Panel on Climate Change, “Sixth Assessment Report.” 
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b) mempromosikan energi terbarukan dan mengatasi emisi dari sektor lahan, termasuk 
dengan memerangi deforestasi, 

c) mengatur aktor swasta, termasuk dengan meminta pertanggungjawaban mereka atas 
kerugian yang mereka timbulkan baik di dalam negeri maupun di luar wilayah 
teritorialnya, dan 

d) sebagai langkah mitigasi untuk mencegah kerusakan dan risiko lebih lanjut, menghentikan 
insentif keuangan atau investasi dalam kegiatan dan infrastruktur yang tidak sesuai 
dengan jalur rendah emisi GRK.195 

106. Demikian pula, Laporan Pelapor Khusus merekomendasikan langkah-langkah berbasis hak 
berikut untuk mitigasi: 

a) Segera menghentikan semua subsidi bahan bakar fosil; 

b) Berhenti membangun pembangkit listrik tenaga batu bara baru (kecuali dilengkapi 
dengan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon) dan mewajibkan pembangkit 
listrik tenaga batu bara yang ada untuk dipasang kembali atau ditutup pada tahun 2050 
di seluruh dunia; 

c) Menetapkan perundang-undangan untuk mengintrodusir transportasi nol-karbon; dan 

d) Membatasi bisnis bahan bakar fosil dan asosiasi industrinya agar tidak memengaruhi 
kebijakan pemerintah. 

Laporan Pelapor Khusus 2019 juga menyerukan untuk segera mempercepat tindakan mitigasi 
lainnya, termasuk mengadopsi moratorium terhadap semua deforestasi pada tahun 2020 dan 
memulai reforestasi, serta meningkatkan dukungan pemerintah untuk energi terbarukan.  

107. Selanjutnya, dalam mengambil pendekatan berbasis hak, pemerintah harus memberikan 
pertimbangan khusus tentang bagaimana populasi rentan dipengaruhi oleh langkah-langkah 
mitigasi. Semua solusi mitigasi harus konsisten dengan pendekatan yang berpusat pada hak 
asasi manusia. Bahkan langkah-langkah yang mengurangi emisi dapat bertentangan dengan 
keadilan iklim; misalnya, konversi bahan bakar fosil ke biofuel telah merampas hutan adat dan 
mengkonversi hutan primer menjadi konsesi kelapa sawit di Kalimantan Barat dan Jambi, dan 
merugikan hak-hak masyarakat adat atau kelompok rentan lainnya.196 Oleh karena itu, 
pendekatan berbasis hak asasi manusia menentang ‘solusi palsu,’ seperti penangkapan dan 
penyimpanan karbon (CCS), biofuel dan skema offset karbon, yang mengklaim dapat 
mengurangi perubahan iklim tetapi membahayakan hak asasi manusia lainnya. Seperti yang 
diperingatkan oleh Pelapor Khusus David Boyd: “Jika dilakukan dengan buruk, upaya 
penghilangan karbon dioksida dapat memindahkan penggunaan lahan lainnya, menyebabkan 
dampak buruk pada ketahanan pangan, keanekaragaman hayati, dan hak asasi manusia.”197 

108. Untuk memenuhi kewajiban hak asasi manusia dan bertindak secara konsisten dengan tujuan 
iklim yang aman, pemerintah Indonesia harus mengurangi emisi, mengambil langkah-langkah 
yang diperlukan yang diuraikan dalam Pernyataan Badan-badan Perjanjian dan Laporan 
Pelapor Khusus. Mengingat hambatan utama mitigasi dalam konteks Indonesia adalah di 

                                                           
195 Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, et.al., ”Joint Statement,” para. 10. 
196 Human Rights Watch, “Indonesia: Masyarakat Adat Kehilangan Hutan Mereka,” 
https://www.hrw.org/id/news/2019/09/22/333956, diakses 11 Juli 2022. 
197 UN General Assembly, ”Human rights obligations,” para. 21. 
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sektor energi dan kehutanan (sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam bagian 4.4.), 
pemerintah harus memprioritaskan tindakan berikut : 

a. Menegakkan moratorium pembangkit listrik tenaga batu bara baru dan berkomitmen 

untuk pensiun dini yang mendesak dari pembangkit listrik tenaga batu bara yang ada; 

b. Memperbaharui moratorium nasional perizinan konsesi perkebunan kelapa sawit198 dan 

mencabut amnesti perkebunan kelapa sawit yang beroperasi secara ilegal di dalam 

kawasan hutan;  

c. Mempromosikan praktik pertanian polikultural dan adat yang berkelanjutan yang akan 

mengurangi emisi bersih Indonesia sambil memastikan ketahanan tanaman dan 

membantu komunitas petani beradaptasi dengan dampak iklim. 

Kewajiban yang berhubungan dengan adaptasi 

109. Pemerintah memiliki kewajiban untuk meminimalkan kerugian akibat perubahan iklim 
melalui upaya adaptasi. Untuk memenuhi kewajiban hak asasi manusia dan memenuhi tujuan 
Perjanjian Paris, badan-badan perjanjian PBB bersama-sama menetapkan bahwa Negara 
harus mempromosikan ketahanan iklim dan memastikan bahwa investasi publik dan swasta 
konsisten dengan pembangunan bertahanan iklim.199 Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan 
Budaya telah merekomendasikan “Negara-negara pihak harus mengadopsi langkah-langkah 
untuk beradaptasi dengan konsekuensi negatif dari perubahan iklim, dan mengintegrasikan 
langkah-langkah tersebut dalam kebijakan sosial, lingkungan dan anggaran yang ada di tingkat 
domestik.”200 Pelapor Khusus untuk hak asasi manusia dan lingkungan mencatat bahwa 
“Pelaksanaan langkah-langkah adaptasi perlu dipercepat secara dramatis.”201  

110. Mengambil pendekatan berbasis hak, Negara harus memastikan bahwa tindakan adaptasi 
yang tepat diambil untuk melindungi dan memenuhi hak semua orang, terutama mereka yang 
paling terancam oleh dampak negatif perubahan iklim seperti mereka yang tinggal di daerah 
rentan, termasuk pulau-pulau kecil, riparian dan daerah dataran rendah, daerah pesisir, dan 
daerah kering.202   

111. Pelapor Khusus Hak Asasi Manusia dan Lingkungan menyatakan bahwa prioritas harus 
diberikan kepada masyarakat yang paling rentan dan terpinggirkan dalam melaksanakan 
adaptasi. Ia menyatakan: “Pendekatan berbasis hak harus diterapkan untuk mengatasi akar 
penyebab kerentanan, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, diskriminasi dan marginalisasi, 
dan bukan hanya gejala dampak perubahan iklim. Negara-negara berkembang harus 
mengejar pembangunan yang tahan terhadap iklim, rendah karbon, mengintegrasikan 

                                                           
198 Indonesia, Presiden, Instruksi Presiden tentang Penundaan dan Evaluasi Izin Perkebunan Kelapa Sawit dan Peningkatan 
Produktivitas Kelapa Sawit, Nomor 8 Tahun 2018. 
199 Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, et.al., ”Joint Statement,” para. 11. 
200 UN Human Rights Office of the High Commissioner, ”Committee releases statement on climate change and the Covenant,” 
https://www.ohchr.org/en/statements/2018/10/committee-releases-statement-climate-change-and-covenant, diakses 4 Juli 
2022. 
201 UN Human Rights Special Procedures, ”Safe Climate: A Report,” para. 85. 
202 Paragraf 12 Perjanjian Cancun menekankan bahwa langkah-langkah adaptasi untuk mengatasi perubahan iklim harus 
mempertimbangkan kelompok, komunitas, dan ekosistem yang rentan berupa “The Cancun Agreements: Outcome of the work of 
the Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention,”  yang disimpulkan pada 15 Maret 2011. Lihat: 
UN Framework Convention on Climate Change, ”Report of the Conference of the Parties on its sixteenth session, held in Cancun 
from 29 November to 10 December 2010,” https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf, 
diakses 4 Juli 2022. 
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https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf


SANGAT RAHASIA 

47 

langkah-langkah adaptasi dan pengurangan risiko bencana, dengan bantuan keuangan dan 
teknis dari Negara-negara maju. ”203   

112. Laporan Pelapor Khusus secara khusus merekomendasikan langkah-langkah adaptasi berbasis 
hak berikut: 

a) Mengembangkan aksi adaptasi melalui proses yang inklusif dan partisipatif, berdasarkan 
pengetahuan, aspirasi dan konteks spesifik dari negara, komunitas dan individu yang 
terkena dampak; 

b) Menerapkan rencana adaptasi nasional dan/atau program aksi adaptasi nasional yang 
menangani bencana cuaca ekstrem dan kejadian yang terjadi lambat dengan membangun 
atau meningkatkan infrastruktur (seperti air, sanitasi, fasilitas kesehatan dan pendidikan) 
agar tahan terhadap iklim; mengembangkan strategi manajemen dan pengurangan risiko 
bencana, sistem peringatan dini dan rencana tanggap darurat; dan memberikan bantuan 
bencana dan bantuan kemanusiaan dalam keadaan darurat, sesuai dengan Kerangka 
Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015–2030; 

c) Menyediakan mekanisme perlindungan sosial untuk mengurangi kerentanan terhadap 
bencana dan tekanan terkait iklim, yang memungkinkan masyarakat menjadi lebih 
tangguh; 

d) Memprioritaskan tindakan adaptasi berbasis alam, karena melindungi dan memulihkan 
ekosistem dapat mengurangi kerentanan, menyangga dampak bencana cuaca ekstrem 
dan kejadian yang lambat, dan meningkatkan layanan ekosistem, termasuk air bersih, 
udara bersih, tanah subur, pengendalian hama dan penyerbukan; 

e) Mempercepat dan meningkatkan tindakan untuk memperkuat ketahanan dan kapasitas 
adaptif sistem pangan dan mata pencaharian masyarakat dalam menanggapi variabilitas 
dan ekstrem iklim; 

f) Memastikan bahwa tindakan adaptasi tidak mengurangi kerentanan satu kelompok 
dengan mengorbankan orang lain, generasi mendatang atau lingkungan.204 

113. Langkah-langkah adaptasi dengan mitigasi dan manfaat tambahan sosial dan lingkungan 
lainnya harus diprioritaskan. Seperti yang ditunjukkan oleh Pelapor Khusus tentang hak atas 
makanan, solusi rekayasa berbasis alam, seperti rehabilitasi mangrove, dapat menjadi 
metode yang lebih berkelanjutan untuk membangun ketahanan terhadap banjir dan erosi , 
tanpa memerlukan pekerjaan konstruksi yang mahal dan berat.205  Dalam membahas praktik 
baik terkait perubahan iklim, Pelapor Khusus PBB tentang hak atas pangan, Olivier De 
Schutter, mempromosikan agroekologi (yang meningkatkan sistem pertanian dengan meniru 
proses alami dan ekologis, misalnya, untuk meningkatkan kualitas tanah) untuk meningkatkan 
ketahanan iklim di bidang pertanian.206  Dia menunjukkan bahwa teknik agroekologi memiliki 
manfaat tambahan yang penting: mereka melindungi dari dampak negatif cuaca ekstrem, 
banjir , kekeringan dan serangan hama akibat perubahan iklim , sambil mengurangi emisi 
dengan meningkatkan penyerapan karbon di dalam tanah.207 

                                                           
203 UN Human Rights Special Procedures, ”Safe Climate: A Report,” para. 85. 
204 Ibid., para. 86. 
205 Ibid., para. 69. 
206 UN Human Rights Council, ”Report submitted by the Special Rapporteur on the right to food, Olivier De Schutter,” 
https://www2.ohchr.org/english/issues/food/docs/a-hrc-16-49.pdf, diakses 4 Juli 2022. 
207 Ibid. para 29, 31. 
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114. Dalam konteks Indonesia, pemerintah harus menerapkan langkah-langkah adaptasi yang 
meminimalkan kerugian hak asasi manusia yang diderita oleh masyarakat yang paling terkena 
dampak, termasuk masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang terkena gelombang badai 
dan banjir, masyarakat petani dan nelayan yang mata pencahariannya terancam, dan 
kelompok rentan seperti sebagai anak-anak dan masyarakat adat.  Dalam memprioritaskan 
mobilisasi sumber daya untuk mengatasi perubahan iklim, akan lebih bijaksana bagi 
pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah adaptasi yang memiliki manfaat tambahan 
bagi pemenuhan hak asasi manusia, seperti: 

a) rehabilitasi ekosistem mangrove dan karang yang berfungsi sebagai pelindung alami 
pantai terhadap banjir dan erosi, dan 

b) pemajuan praktik pertanian berkelanjutan yang secara bersamaan akan mengurangi 
emisi dan meningkatkan ketahanan pangan.   

Kewajiban prosedural 

115. Pemerintah harus memastikan semua tindakan yang diambil dalam adaptasi dan mitigasi 
iklim bersifat inklusif dan adil.208 Badan Perjanjian PBB menyatakan bahwa: “Ketika 
mengurangi emisi dan beradaptasi dengan dampak iklim, Negara harus berupaya mengatasi 
semua bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan, termasuk memajukan kesetaraan gender 
yang substantif, melindungi hak-hak masyarakat adat dan penyandang disabilitas, dan 
dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.”209  Pelapor Khusus untuk hak 
asasi manusia dan lingkungan hidup yang baik dan sehat menekankan pentingnya mengambil 
pendekatan berbasis hak untuk aksi iklim, dipandu oleh “prinsip-prinsip” universalitas dan 
non-diskriminasi, penekanan hak dijamin untuk semua orang, termasuk kelompok rentan.”210  

116. Selain pertimbangan substantif di atas, secara prosedural, kelompok rentan dan komunitas 
terdampak juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Misal, Pelapor Khusus PBB untuk HAM 
dan Lingkungan menyatakan bahwa dalam memastikan partisipasi publik, negara juga perlu 
“memastikan pendekatan inklusif, adil dan berbasis gender untuk partisipasi publik dalam 
semua tindakan terkait iklim, dengan penekanan khusus pada pemberdayaan populasi yang 
paling terkena dampak, yaitu perempuan, anak-anak, kaum muda, masyarakat adat dan 
komunitas lokal, orang-orang yang tinggal dalam kemiskinan, penyandang disabilitas, lansia, 
migran, pengungsi, dan komunitas berisiko lainnya.”211 Kesetaraan gender dan 
penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, termasuk hak mereka atas persetujuan 
atas dasar informasi awal tanpa paksaan, juga perlu diarusutamakan dalam semua aksi-aksi 
iklim.212 

117. Selain itu, negara perlu memastikan bahwa semua aksi-aksi iklim memastikan pemenuhan 
hak-hak prosedural bagi semua pengemban hak, yaitu dengan “memberikan informasi, 
memfasilitasi partisipasi, dan menyediakan akses terhadap pemulihan”.213 Pelapor Khusus 

                                                           
208 UN General Assembly, ” Analytical study on the relationship between climate change and the human right of everyone to the 
enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health : report of the Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights,” https://digitallibrary.un.org/record/841798/?ln=en, diakses 4 Juli 2022, para. 54. 
209 Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, et.al., ”Joint Statement,” para. 4. 
210 UN Human Rights Special Procedures, ”Safe Climate: A Report.” 
211 Ibid., para. 64 huruf b. 
212 Ibid., para. 64 huruf e dan f. 
213 Ibid.; UN Environment Programme, Climate Change and Human Rights (Nairobi: UNON Publishing Services Section, 2015). 
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PBB untuk HAM dan Lingkungan merinci kewajiban prosedural pemerintah dalam 
memastikan iklim yang aman mencakup, antara lain:214 

a) Memberikan informasi yang dapat diakses, terjangkau, dan dapat dipahami publik 
mengenai penyebab dan konsekuensi dari krisis iklim global, termasuk memasukkan 
perubahan iklim ke dalam kurikulum pendidikan di semua tingkatan; 

b) Menilai potensi dampak perubahan iklim dan hak asasi manusia dari semua rencana, 
kebijakan dan usulan, termasuk efek hulu dan hilir (yaitu emisi terkait produksi dan 
konsumsi); 

c) Memungkinkan akses yang terjangkau dan tepat waktu terhadap keadilan dan pemulihan 
yang efektif untuk semua, untuk meminta pertanggungjawaban Negara dan bisnis untuk 
memenuhi kewajiban perubahan iklim mereka; 

d) Memberikan perlindungan yang kuat bagi para pembela lingkungan dan hak asasi 
manusia yang bekerja pada semua isu terkait iklim, mulai dari penggunaan lahan hingga 
bahan bakar fosil. Negara harus dengan waspada melindungi para pembela HAM dari 
pelecehan, intimidasi dan kekerasan; 

118. Untuk memenuhi kewajiban hak asasi manusia dan bertindak secara konsisten dengan tujuan 
iklim yang aman, dalam konteks Indonesia, Pemerintah antara lain harus memprioritaskan 
kewajiban prosedural ini,  

a) Menciptakan/memastikan peluang yang berarti untuk konsultasi publik dan 
pengungkapan dokumen yang relevan kepada publik sebelum membuat keputusan 
penting yang dapat berkontribusi pada perubahan iklim atau melemahkan ketahanan 
masyarakat terhadap dampak iklim. 

b) Mengizinkan konsultasi publik yang berarti sebelum mengizinkan proyek bahan bakar 
fosil atau kehutanan yang secara signifikan akan meningkatkan emisi bersih Indonesia; 
dan 

c) Mengungkapkan kepada publik dokumen dan data yang relevan, seperti penilaian 
dampak GRK kumulatif, yang menginformasikan keputusan tersebut. 

  

4.4.  Pemerintah gagal memenuhi tanggung jawabnya menghormati, melindungi, menegakkan, 
dan memajukan hak asasi manusia dari gangguan dan ancaman perubahan iklim  

119. Pemerintah telah mengetahui risiko-risiko perubahan iklim terhadap hak asasi manusia dan 
sudah mengakui perlunya mengambil tindakan untuk memitigasi dan beradaptasi terhadap 
perubahan iklim. Indonesia sangat menyadari pentingnya tujuan untuk membatasi suhu 
global pada 1.5°C, dan dampak-dampak bencana akibat kegagalan untuk mencapai sasaran 
tersebut, sebagaimana ditunjukkan dengan partisipasi terus-menerus Indonesia dalam 
negosiasi iklim global sejak tahun 1989 dan berbagai upaya ilmiah nasional untuk memahami 
perubahan iklim dan dampak-dampaknya. 

120. Indonesia meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai 
Perubahan Iklim (UNFCCC) di tahun 1994, yang mengakui bahwa “Kita menyadari bahwa 
kegiatan manusia telah meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer dan 
peningkatan ini akan memperbesar efek gas rumah kaca yang pada gilirannya berakibat 

                                                           
214 UN Human Rights Special Procedures, ”Safe Climate: A Report,” para. 64. 
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naiknya rata-rata pemanasan permukaan bumi dan atmosfer yang dapat mengganggu 
ekosistem.”215 Lebih lanjut, Penjelasan dari Undang-Undang Pengesahan Konvensi UNFCCC 
juga merujuk Resolusi Majelis Umum PBB Tahun 1989, yang mengutip “kemungkinan akibat 
yang merugikan dari kenaikan permukaan laut pada pulau-pulau dan daerah pesisir, terutama 
pada daerah pesisir daratan rendah.” 216 Selain itu, bagian penjelasan ratifikasi menegaskan 
kesadaran ilmiah yang mendasari ratifikasi, “Para pihak pada Konvensi menyadari analisis 
yang sangat berharga yang telah dilakukan oleh banyak negara mengenai perubahan iklim 
dan sumbangan penting dari Organisasi Meteorologi Dunia, Badan Pembangunan Lingkungan 
Perserikatan Bangsa-bangsa dan badan-badan [penelitian] lain.”217 

121. Pemerintah Indonesia juga telah secara tersurat mengakui kerentanannya dalam menghadapi 
perubahan iklim. Contohnya, Indonesia menyebutkan perubahan iklim sebagai salah satu 
alasan untuk mengundangkan Undang-Undang PPLH pada tahun 2009: “bahwa pemanasan 
global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah 
penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan [langkah-langkah untuk] 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”218 Penjelasan Undang-Undang PPLH 2009 
lebih lanjut menyatakan, “Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap 
dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, 
terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit 
manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya 
keanekaragaman hayati.”219 Undang-undang tersebut juga meliputi instrumen-instrumen 
kebijakan yang secara spesifik berhubungan dengan perubahan iklim dan memberikan 
kewenangan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan langkah-
langkah mitigasi dan adaptasi iklim. 

122. Di tahun 2016, Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris,220 yang bertujuan “menahan laju 
kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C di atas suhu di masa pra-industrialisasi dan 
melanjutkan upaya untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata global hingga 1,50C di atas suhu 
di masa pra-industrialisasi, mengakui bahwa upaya ini akan secara signifikan mengurangi 
risiko dan dampak perubahan iklim.” Indonesia, sebagai pihak dari Perjanjian Paris, 
diwajibkan untuk mengembangkan NDC untuk menindaklanjuti sasaran global ini. 

123. Indonesia mengafirmasi komitmennya untuk “melakukan upaya untuk membatasi kenaikan 
suhu pada 1.50C di atas tingkat pra-industrial” dalam Updated NDC-nya, yang disampaikan 
kepada sekretariat UNFCCC pada Juli tahun 2021.221 Lebih lanjut, batas suhu 1.5°C ditegaskan 
kembali dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ratifikasi 
Perjanjian Paris (Undang-Undang Pengesahan Konvensi Paris),222 disertai contoh-contoh 
spesifik dari dampak-dampak yang diamati dan diproyeksikan di berbagai wilayah Indonesia. 

                                                           
215 Indonesia, Undang-undang tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka 
Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Perubahan Iklim), UU No. 6 Tahun 1994, LN No. 42 Tahun 1994, TLN No. 3557, Bagian 
Penjelasan, hlm. 7. 
216 Ibid, hlm. 5. 
217 Ibid. 
218 Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 
2009, TLN No. 5059, Bagian Menimbang huruf e. 
219 Ibid, Bagian Penjelasan, hlm. 1. 
220 Indonesia, Undang-Undang tentang Ratifikasi Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change 
(Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (“UU No. 16 Tahun 
2016”), UU No. 16 Tahun 2016, LN No. 204 Tahun 2016, TLN No. 5939 
221 Pemerintah Republik Indonesia, “Updated Nationally Determined Contribution,” hlm. 3. 
222 Indonesia, Undang-Undang tentang Ratifikasi Paris Agreement, Bagian Penjelasan, hlm. 5. 
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Penjelasan tersebut mengakui bahwa “Indonesia terletak di wilayah geografis yang sangat 
rentan terhadap dampak perubahan iklim,” dengan mengutip proyeksi kenaikan muka air 
laut, gelombang badai, dan banjir rob223 yang akan berdampak pada wilayah Indonesia, 
dimana “jumlah pulau lebih dari 17.000, dan sebagian besar ibu kota provinsi serta hampir 
65% penduduk tinggal di wilayah pesisir.”224 Penjelasan tersebut juga merujuk pada 
pengamatan kejadian “pergeseran bulan basah dan kering. Intensitas curah hujan yang lebih 
tinggi dan durasi hujan yang lebih pendek terjadi di Sumatera bagian utara dan Kalimantan, 
sedangkan curah hujan rendah dan durasi hujan lebih panjang terjadi di bagian selatan Jawa 
dan Bali.” 225  

124. Sejak ratifikasi UNFCCC, Indonesia secara rutin berpartisipasi dalam Konferensi Para Pihak 
(COP). Dengan partisipasinya, Indonesia tidak hanya menyaksikan dan memperoleh 
pengetahuan tentang pemahaman ilmiah yang terus berkembang mengenai dampak 
perubahan iklim dan biaya dari tidak adanya tindakan yang dibahas pada setiap COP, tetapi 
juga secara terus menerus menggunakan pengetahuan tersebut dalam negosiasi sasaran 
suhu. 

125. Pengetahuan Indonesia mengenai perubahan iklim tidak hanya diperoleh melalui negosiasi 
iklim, tetapi juga dari laporan-laporan ilmiah yang dihasilkan oleh IPCC yang membentuk 
landasan bagi ilmu pengetahuan fisik dari capaian suhu. Di tahun 2018, IPCC mempublikasikan 
laporan puncak yang berjudul, “Global Warming of 1.50C”,226 yang menegaskan kembali 
penerimaan global bahwa semua skenario yang ‘sedikit di bawah 20C’ akan menyebabkan 
kerusakan ekonomi dan fisik yang jauh lebih buruk dibandingkan dengan skenario 1.50C,227 
dan membentuk konsensus diperlukannya pembatasan pemanasan di 1.50C di atas tingkat 
pra-industrial. Laporan tersebut juga menyoroti dampak-dampak perubahan iklim yang 
diamati dan diproyeksikan di Indonesia (sebagaimana diringkas dalam bagian 4.1. di atas). 
Seorang ilmuwan Indonesia bertugas sebagai penulis utama dan seorang sebagai penyunting 
ulasan dari laporan ini,228 dan setidaknya enam orang ahli Indonesia menjadi pengulas.229 
Indonesia mengutip laporan IPCC dalam pernyataan resminya pada High Level Segment dari 

                                                           
 
224 Ibid., hlm. 4.  
225 Ibid., hlm. 3. 
226 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C merupakan Laporan Khusus IPCC tentang dampak pemanasan global 1,5°C di atas tingkat 
pra-industri dan jalur emisi gas rumah kaca global terkait, dalam rangka memperkuat respons global terhadap ancaman perubahan 
iklim, pembangunan berkelanjutan, dan upaya pengentasan kemiskinan. Lihat: IPCC, ”2018: Global Warming of 1.5°C” 
227 Laporan tersebut menyatakan: “Model iklim memproyeksikan perbedaan kuat dalam karakteristik iklim regional antara 
pemanasan global saat ini dan pemanasan global sebesar 1,5°C,8 dan antara 1,5°C dan 2°C.8 Perbedaan ini mencakup peningkatan: 
suhu rata-rata di sebagian besar daratan dan lautan wilayah (keyakinan tinggi), ekstrem panas di sebagian besar wilayah 
berpenghuni (keyakinan tinggi), curah hujan lebat di beberapa wilayah (keyakinan sedang), dan kemungkinan kekeringan dan defisit 
curah hujan di beberapa wilayah (keyakinan sedang).” Selanjutnya, Bagian 3.4.13, Gambar 3.18 dan Gambar 3.20 dari laporan 
menggambarkan peningkatan risiko antara 1,5 dan 2 derajat untuk 11 “alasan yang perlu diperhatikan” (termasuk, yang relevan 
dengan Indonesia, karang, bakau, banjir pesisir, perikanan skala kecil, daratan ekosistem, banjir fluvial, hasil panen, morbiditas dan 
mortalitas terkait panas, pariwisata, kemampuan untuk mencapai SDGs). Lihat: Ibid.  
228 Riyanti Djalante of United Nations University, Institute for the Advance Study of Sustainability (UNU-IAS) bertindak sebagai 
kontributor penulis, dan Rizaldi Boer of Center for Climate Risk and Opportunity Management Indonesia bertindak sebagai editor 
review. 
229 Erlania dari Center for Fisheries Research Indonesia; Aditya Kartadikaria dari Institut Teknologi Bandung; Perdinan dari Institut 
Pertanian Bogor; Linda Yanti Sulistyawati dari Universitas Ahmad Dahlan Indonesia; Agus Susatya dari UNIB; dari Rahayu Yoseph-
Paulus dari Pemerintah Kabupaten Buton berpartisipasi sebagai pengulas. Lihat: Ibid., Annex IV: Expert Reviewers of the IPCC 
Special Report on Global Warming of 1.50C, hlm. 581-600. 
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KTT COP di Katowice, 12 Desember 2018, menekankan “pentingnya tindakan dini terhadap 
perubahan iklim, yang membuat peran dari ambisi pra-2020 semakin lebih penting.”230 

126. Indonesia juga telah mengetahui bahwa Indonesia akan mengalami kerugian ekonomi yang 
sangat besar akibat bahaya perubahan iklim. Contohnya, Roadmap NDC Adaptasi Perubahan 
Iklim Indonesia tahun 2020 mengutip proyeksi Asian Development Bank (ADB) bahwa 
perubahan iklim dapat berdampak hingga 3,5% PDB Nasional, atau sejumlah Rp 258,96 
Trilyun, pada tahun 2100.231 Sebagian besar kerugian terpusat di sektor pertanian dan pesisir 
(Rp 162,78 Trilyun atau 2,2% PDB nasional) serta peningkatan frekuensi kejadian bencana 
iklim (Rp 22,197 Trilyun atau 0,3% PDB nasional).232 Dokumen tersebut juga mengutip studi 
sebelumnya, “Hasil kajian revisi RAN-API menunjukan bahwa potensi kerugian ekonomi 
empat sektor prioritas (kelautan & pesisir, air, pertanian, dan kesehatan) akibat perubahan 
iklim mencapai Rp 102,36 Trilliun pada 2020 atau setara dengan 0,61% dari target PDB 2020 
dan dapat mencapai 115,53 Triliun pada 2024.”233 Jika dihitung dengan kerusakan jasa 
ekosistem dan kejadian bencana maka potensi kerugian dapat mencapai Rp 4.328,38 T pada 
tahun 2030. 

127. Penerimaan Indonesia akan tanggung jawabnya untuk memitigasi emisi gas rumah kaca juga 
tercermin dalam tindakan-tindakan Pemerintah terkait netralitas karbon. Meski belum secara 
eksplisit berkomitmen terhadap target karbon netral, pemerintah Indonesia telah 
mengangkat prospek pencapaian netralitas karbon di tahun 2060 di dalam Strategi Jangka 
Panjang untuk Pembangunan Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim 2050 (LTS-LCCR) yang 
disampaikan kepada UNFCCC di Juli 2021234 dan di dalam pernyataan oleh Menteri ESDM.235 
Dewan Energi Nasional mengumumkan akan mengkaji lebih lanjut skenario-skenario 
netralitas karbon yang disiapkan, dengan bekerja sama dengan beberapa kementerian dan 
Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk kemudian berkomitmen pada satu jalur.   

128. Sekalipun telah mengetahui risiko-risiko perubahan iklim dan mengakui bahwa perubahan 
iklim akan mengganggu penikmatan hak asasi manusia, Pemerintah, dengan tindakan dan 
kelalaiannya, telah gagal memenuhi tanggung jawab hak asasi manusianya terkait perubahan 
iklim, sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 dan perundang-undangan, sebagai berikut: 

a) Memobilisasi sumber daya maksimum yang tersedia untuk mengurangi emisinya pada 
ambisi setinggi mungkin dan pada kenyataannya justru memperburuk kerugian hak asasi 
manusia yang terkait dengan perubahan iklim   

b) Membangun ketahanan dan adaptasi yang memadai terhadap dampak perubahan iklim 
saat ini dan yang diproyeksikan di Indonesia; 

                                                           
230 Laporan Delegasi Republik Indonesia pada United Nations Climate Change Conference (COP-24/CMP-14/CMA1.3, SBSTA49, 
SBI49, APA1.7) And Its Preparatory Meetings, Katowice, Polandia, 2-15 Desember 2018, hlm. 66-67, diakses di: KLHK, ”Laporan 
Delegasi Republik Indonesia pada United Nations Climate Change Conference (COP-24/CMP-14/CMA1.3, SBSTA49, SBI49, APA1.7) 
And Its Preparatory Meetings,” http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/mobilisasi/dokumen/lap_delri/4-
Laporan-Delri-COP24.pdf, diakses 11 Juli 2022. 
231 Berdasarkan asumsi yang dicantumkan dalam Roadmap Adaptasi, yaitu PDB Nasional Indonesia tahun 2010 sebesar Rp 7.399 T 
dengan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sebesar Rp 9.800. Lihat: KLHK, Roadmap NDC Adaptasi Perubahan Iklim, (Jakarta: 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2020), hlm. 33. 
232 Ibid., hlm. 32. 
233 Ibid. 
234 Pemerintah Republik Indonesia, ”Indonesia’s Long-Term Strategy” 
235 Yohana Artha Uly, ”Pemerintah Pastikan Akan Berhenti Bangun PLTU Baru,” 
https://money.kompas.com/read/2021/10/05/183909326/pemerintah-pastikan-akan-berhenti-bangun-pltu-baru, diakses 11 Juli 
2022. 
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c) Memenuhi tanggung jawab prosedural untuk memastikan bahwa semua aksi-aksi mitigasi 
dan adaptasi perubahan iklim inklusif/partisipatif dan berkeadilan. 

4.4.1.  Pemerintah tidak memobilisasi sumber daya maksimum yang tersedia pada ambisi 

setinggi mungkin dalam aksi mitigasi iklim Indonesia  

129. Sekalipun Indonesia menerima penanganan perubahan iklim sebagai kewajiban hukumnya 
dalam perlindungan hak asasi manusia, tindakan-tindakan Pemerintah tidak konsisten 
dengan tanggung jawab untuk mencegah pelanggaran dan perburukan penikmatan HAM 
akibat perubahan iklim. Tindakan dan kelalaian Pemerintah telah gagal untuk memitigasi 
perubahan iklim secara memadai, sekarang dan di masa depan, dengan: 

a) Sekalipun merupakan salah satu penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia dari 

sektor penggunaan lahan, perubahan tata guna lahan dan kehutanan (LULUCF) dan 

energi, Indonesia terus bergantung pada deforestasi dan bahan bakar fosil untuk 

pertumbuhan [ekonomi]. 

b) Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca dengan ambisi yang sangat 

tidak mumpuni untuk mencapai tujuan iklim yang aman dimana emisi gas rumah kaca 

akan terus naik, berdasarkan baseline yang digelembungkan   

c) Indonesia mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara signifikan untuk mendukung 

industri padat karbon, sekalipun tersedia alternatif-alternatif yang layak yang akan lebih 

bermanfaat bagi pemenuhan hak asasi manusia.   

d) Indonesia tidak dapat menjustifikasi pengalokasian sumber dayanya untuk sektor-sektor 

padat karbon atas dasar hak asasi manusia, karena sektor-sektor tersebut justru 

menyebabkan pelanggaran HAM di akar rumput. 

a) Sekalipun merupakan salah satu penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia dari 
sektor LULUCF dan energi, Indonesia terus bergantung pada deforestasi dan bahan bakar 
fosil untuk tumbuh. 

130. Emisi GRK Indonesia terus tumbuh dengan pesat, sekalipun Indonesia kini telah menjadi 

pelepas emisi kumulatif ketujuh terbesar di dunia dengan 41,59 milyar metrik ton emisi 

karbon ekuivalen CO2 (GtCO2e) sejak tahun 1990 hingga 2018.236  

131. Saat ini, sebagian besar emisi GRK Indonesia bersumber dari sektor Penggunaan Lahan, 

Perubahan Tata Guna Lahan dan Kehutanan (LULUCF) dan sektor energi. Menurut Dokumen 

NDC Indonesia yang telah diperbarui, sebagian besar emisi berasal dari sektor energi sebesar 

46,91%, diikuti sektor LULUCF sebesar 43,59% dari total emisinya di tahun 2016.237 

132. Sektor LULUCF melepaskan emisi GRK yang signifikan, terutama dari deforestasi, termasuk 

penebangan hutan, pembebasan lahan dan konversi perkebunan dan pertambangan. 

Indonesia telah kehilangan hutan primer yang signifikan akibat konversi menjadi konsesi 

                                                           
236 World Resources Institute, ”Climate Analysis Indicators Tool (CAIT),” https://www.climatewatchdata.org/ghg-
emissions?end_year=2018&regions=TOP&sectors=land-use-change-and-forestry&start_year=1990, diakses 11 Juli 2022. Alat 
online ini mengombinasikan informasi dari berbagai sumber, seperti the Marland study cited infra, the United Nations, the World 
Bank, dan the International Energy Agency dalam database yang mengizinkan perbandingan dan analisis data iklim yang memiliki 
reputasi baik. Lihat: World Resources Institute, ”About CAIT,” http://cait.wri.org/faq-about-cait.php, diakses 11 Juli 2022. 
237 Pemerintah Republik  Indonesia, ”Indonesia’s Long-Term Strategy,” hlm. 6. 

https://www.climatewatchdata.org/ghg-emissions?end_year=2018&regions=TOP&sectors=land-use-change-and-forestry&start_year=1990
https://www.climatewatchdata.org/ghg-emissions?end_year=2018&regions=TOP&sectors=land-use-change-and-forestry&start_year=1990
http://cait.wri.org/faq-about-cait.php
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kelapa sawit dan hutan tanaman industri (HTI). Dari tahun 2000 hingga 2015, Indonesia 

kehilangan rata-rata 498,000 hektar hutan setiap tahunnya, menjadikannya pelaku 

deforestasi terbesar kedua di dunia setelah Brazil.238 Pengeringan lahan gambut pasca-

deforestasi untuk perkebunan kelapa sawit dan konsesi HTI berkontribusi signifikan terhadap 

lonjakan sewaktu-waktu emisi LULUCF Indonesia akibat kebakaran lahan gambut. 239 Sebagai 

akibat dari praktik ini, Indonesia terus menerus berada di peringkat kedua sebagai kontributor 

terbesar emisi LULUCF di dunia setelah Brazil dari tahun 1990 hingga 2010, dan mengambil 

alih Brazil sebagai pelepas emisi LULUCF terbesar di dunia sejak 2011 hingga hari ini. 240 

133. Di saat yang sama, pertumbuhan pesat sektor energi Indonesia terus meningkatkan kontribusi 
emisi GRK negara ini, dengan emisi hari ini di angka 289% lebih banyak dibandingkan tingkat 
tahun 1990. Secara global, Indonesia merupakan pelepas emisi terbesar kesembilan dari 
sektor ini.241 Sub-sektor pembangkitan listrik, yang didominasi oleh pembangkit listrik 
bertenaga batu bara, berkontribusi pada 35% dari emisi sektor tersebut.242 Sub-sektor 
penggunaan bahan bakar fosil untuk transportasi dan industri merupakan kontributor 
terbesar selanjutnya, masing-masing di angka 27%.243 

b)  Indonesia menargetkan ambisi mitigasi yang  sangat tidak mumpuni untuk mencapai 
tujuan iklim yang aman dimana emisi gas rumah kaca akan terus naik, berdasarkan 
baseline yang digelembungkan. 

134. Target NDC Indonesia sangat tidak memadai, yang memungkinkan Indonesia meningkatkan 
emisi ketika seharusnya melakukan pemotongan besar-besaran.  Bahkan jika Indonesia 
mencapai target mitigasi NDC, Indonesia akan terus menjadi penghasil emisi LULUCF terbesar 
di dunia, dan diproyeksikan akan mengambil alih posisi penghasil-penghasil emisi utama di 
sektor energi seiring dengan berlaihnya negara maju dari bahan bakar fosil.  Climate Action 
Tracker melaporkan bahwa “[jika] semua NDC pemerintah berada dalam kisaran ini, 
pemanasan akan berada di antara 3°C hingga 4°C.”244Ambisi Pemerintah untuk mengurangi 
emisi GRK nasional tidak sesuai dengan target iklim yang aman dimana peningkatan suhu rata-
rata global harus dibatasi pada 1,50C, sekalipun Pemerintah telah mengakui pentingnya target 
suhu tersebut untuk mencapai iklim yang aman (sebagaimana diuraikan dalam pengantar 
bagian 4.4. di atas). 

135. NDC Indonesia menetapkan ambisi yang rendah, jauh di bawah kemampuan Indonesia untuk 
mengurangi emisi global, dan Indonesia belum meningkatkan ambisinya sejak NDC 
pertamanya pada 2016.245  NDC Indonesia mencakup kontribusi tanpa syarat untuk 

                                                           
238 Carbon Brief, ”The Carbon Brief Profile: Indonesia,” https://www.carbonbrief.org/the-carbon-brief-profile-indonesia/, diakses 
11 Juli 2022. 
239 Ibid. 
240 Ibid. 
241 Pada tahun 2018, Emisi Indonesia sebesar 598.17 MtCO2e of GHG berasal dari sektor energi, hampir tiga kali lipat dibanding 
tahun 1990 sebesar 207.16 MtCO2e. Lihat: World Resources Institute, ”Climate Analysis Indicators Tool (CAIT),” 
https://www.climatewatchdata.org/ghg-emissions?end_year=2018&regions=TOP&sectors=land-use-change-and-
forestry&start_year=1990, diakses 11 Juli 2022. 
242 IESR, “Anticipating rising emissions, Indonesia climate action is considered highly insufficient,” https://iesr.or.id/en/anticipating-
rising-emissions-indonesia-climate-action-is-considered-highly-insufficient, diakses 11 Juli 2022. 
243 Ibid. 
 
245 Indonesia menyatakan bahwa NDC yang diperbarui merupakan kemajuan dibandingkan sebelumnya, karena ada sedikit 
pembaruan pada skenario BAU, dari 2.881 menjadi 2.869 MtCO2e/a pada tahun 2030. Namun, BAU yang disajikan pada NDC 
sebelumnya sudah 2.869 MtCO2e/ a pada tahun 2030. Mempertahankan skenario BAU yang sama dan target pengurangan 

https://www.carbonbrief.org/the-carbon-brief-profile-indonesia/
https://www.climatewatchdata.org/ghg-emissions?end_year=2018&regions=TOP&sectors=land-use-change-and-forestry&start_year=1990
https://www.climatewatchdata.org/ghg-emissions?end_year=2018&regions=TOP&sectors=land-use-change-and-forestry&start_year=1990
https://iesr.or.id/en/anticipating-rising-emissions-indonesia-climate-action-is-considered-highly-insufficient
https://iesr.or.id/en/anticipating-rising-emissions-indonesia-climate-action-is-considered-highly-insufficient
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mengurangi emisi GRK, berdasarkan sumber daya dan kemampuan sendiri, serta kontribusi 
bersyarat, bergantung pada penerimaan keuangan atau dukungan teknis internasional. Baik 
target tanpa syarat dan bersyarat Indonesia sangat tidak mencukupi untuk mencapai tujuan 
pembatasan peningkatan suhu rata-rata global hingga 1,50C.246 Climate Action Tracker 
melaporkan bahwa “[jika] semua NDC pemerintah berada dalam kisaran ini, pemanasan akan 
berada di antara 3°C hingga 4°C.”247 

136. Lintasan emisi baseline atau business as usual (BAU) 2030 di NDC Indonesia telah dikritik oleh 
pengamat independen sebagai penggelembungan.248 Garis dasar yang digelembungkan di 
NDC menciptakan klaim pengurangan emisi yang berlebihan dan tidak realistis.249 

137. NDC mengklaim skenario mitigasi tanpa syarat dan bersyaratnya mewakili pengurangan 16 
dan 20% dibandingkan dengan BAU, tidak termasuk sektor Pertanian, Kehutanan dan Tata 
Guna Lahan Lainnya (“AFOLU”).250 Namun, BAU yang lebih realistis menunjukkan skenario 
mitigasi tanpa syarat dan bersyarat menghasilkan peningkatan emisi yang sangat besar 
(peningkatan 45 hingga 55%), dan tidak ada pengurangan sama sekali, seperti yang dijelaskan 
di bawah ini. 

138. NDC 2030 memproyeksikan emisi energi akan meningkat di atas tingkat 2010 sebesar 268%; 
emisi limbah akan meningkat 236%; emisi proses industri akan meningkat 93%; emisi 
pertanian akan meningkat 8%; dan emisi kehutanan akan meningkat 5%.251 Jika 
diperhitungkan bersamaan, NDC memproyeksikan emisi non-AFOLU Indonesia akan menjadi 
2.034 juta metrik ton CO2e, meningkat 252% dibandingkan tahun 2010. 252 Tetapi pengamat 
independen, ketika menggabungkan proyeksi pertumbuhan penduduk Indonesia oleh Divisi 
Populasi PBB, proyeksi PDB tahunan IMF, dan faktor intensitas emisi CO2 IPCC, 

                                                           
persentase menunjukkan tidak ada kemajuan nyata pada tujuan mitigasi nasional. Lihat: Climate Action Tracker, ”Indonesia,” 
https://climateactiontracker.org/countries/indonesia/targets/, diakses 11 Juli 2022. Lihat juga: Pemerintah Republik Indonesia, 
”Updated Nationally Determined Contribution 2021,” https://unfccc.int/NDCREG, diakses 11 Juli 2022. 
246 Climate Action Tracker, ”Indonesia,” https://climateactiontracker.org/countries/indonesia/, diakses 11 Juli 2022. 
247 Ibid.. 
248 Lihat: Unwelt Bundesamt, ”Implementation of Nationally Determined Contributions: Indonesia Country Report,” 
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2017-10-26_climate-change_24-
2017_country-report-indonesia.pdf, diakses 11 Juli 2022, hlm. 10; “Asumsi yang mendasari skenario BAU dijelaskan dengan cukup 
rinci dalam tinjauan RAN-GRK 2015 (BAPPENAS 2015). Namun, terdapat inkonsistensi antara NDC dan RAN-GRK, yang menghambat 
penilaian yang kaku terhadap BAU Indonesia. Untuk sektor energi, pertumbuhan emisi yang diharapkan sangat besar (hampir 
empat kali lipat antara 2010 dan 2030). Namun, RAN-GRK menyatakan 1.444 Mt CO2e pada tahun 2030 berbeda dengan 1.669 Mt 
CO2e pada tahun 2030 yang diasumsikan dalam NDC. Perbedaan ini sejalan dengan asumsi yang berbeda pada pertumbuhan 
ekonomi secara keseluruhan (menjadi pendorong utama emisi di sektor energi): Dalam RAN-GRK ekonomi diasumsikan tumbuh 5-
6%. Sebaliknya , NDC Indonesia pertama mengacu pada target pertumbuhan ekonomi antara 6 dan 8% per tahun, yang jelas di atas 
pertumbuhan historis 4,6% hingga 6,5% antara tahun 2000 dan 2012 ( Pemerintah Indonesia 2015). Untuk sektor energi, 
pertumbuhan emisi yang diharapkan menurut RAN-GRK sebagian besar disebabkan oleh perkiraan peningkatan pembangkit listrik 
tenaga batu bara, yang sangat terkait dengan strategi energi negara. Namun, rincian beberapa asumsi BAU tampaknya tidak 
realistis misalnya "tidak ada tambahan kapasitas terbarukan setelah 2010" atau batubara "efisiensi pembangkit listrik tetap konstan 
setelah 2010"; Lihat juga: Climate Action Tracker, ”Indonesia,” https://climateactiontracker.org/countries/indonesia/targets/, 
diakses 11 Juli 2022; “ [BAU] yang digunakan dalam emisi proyek NDC yang jauh di atas proyeksi kebijakan saat ini. Bahkan, 
Indonesia kemungkinan akan mencapai targetnya (kecuali kehutanan) tanpa upaya tambahan, sambil tetap menggandakan emisi 
saat ini. ”.  
249 OECD/IEA, Accounting for baseline targets in NDCs: Issues and options for guidance (Paris: Head of Publications Service, 
OECD/IEA, 2018), hlm. 12. 
250 Dihitung dari: Pemerintah Republik Indonesia, ”First Nationally Determined Contribution (2016) Tabel 1,” 
https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-
06/First%20NDC%20Indonesia_submitted%20to%20UNFCCC%20Set_November%20%202016.pdf, diakses 11 Juli 2022, hlm. 9. 
251 Ibid. 
252 Ibid. 

https://climateactiontracker.org/countries/indonesia/targets/
https://unfccc.int/NDCREG
https://climateactiontracker.org/countries/indonesia/
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2017-10-26_climate-change_24-2017_country-report-indonesia.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2017-10-26_climate-change_24-2017_country-report-indonesia.pdf
https://climateactiontracker.org/countries/indonesia/targets/
https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/First%20NDC%20Indonesia_submitted%20to%20UNFCCC%20Set_November%20%202016.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/First%20NDC%20Indonesia_submitted%20to%20UNFCCC%20Set_November%20%202016.pdf
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memperkirakan bahwa emisi BAU non-AFOLU 2030 Indonesia kemungkinan hanya 1.102 juta 
metrik ton CO2e pada tahun 2030, sebuah meningkat 90% dari tahun 2010. 253 Jumlah ini 
hampir setengah BAU di NDC. 

139. NDC memproyeksikan pertumbuhan rata-rata tahunan Indonesia di sektor energi akan 
menjadi 6,7%, tetapi tidak memberikan bukti bahwa hal ini mungkin terjadi, terutama 
mengingat pertumbuhan rata-rata tahunan dari tahun 2000 hingga 2012 adalah 4,7%, dan 
jaringan listrik utama Indonesia mengalami kelebihan kapasitas, dan namun lebih banyak 
pembangkit listrik akan mulai online.254 IMF memproyeksikan PDB Indonesia akan tumbuh 
pada puncaknya sebesar 6% pada tahun 2023, tetapi kemudian hanya sebesar 5,2% per tahun 
pada tahun 2027.255 Dengan demikian pertumbuhan di sektor energi sebesar 6,7% setiap 
tahun tampak sangat tidak realistis. 

140. Jika perkiraan BAU 2030 dari pengamat independen (1.102 juta metrik ton CO2e) benar, 
skenario mitigasi tanpa syarat yang dijanjikan Indonesia (CM1, memungkinkan 1.706 juta 
metrik ton emisi CO2e non-AFOLU pada tahun 2030) meningkat 55% dibandingkan BAU 
sebesar 1.102 juta metrik ton CO2e. Skenario mitigasi tanpa syarat (CM2, memungkinkan 
1607,35 juta metrik ton CO2e emisi non-AFOLU pada tahun 2030) masih meningkat sebesar 
45% di atas BAU sebesar 1102 juta metrik ton CO2e.256 

141. Oleh karena itu, target NDC Indonesia sangat tidak mumpuni untuk dapat mencapai tujuan 
pembatasan peningkatan suhu rata-rata global pada 1,50C.Untuk menyelaraskan dengan 
skenario IPCC 1,5°C, Indonesia perlu membatasi emisinya dalam kisaran 660 hingga 687 juta 
metrik ton CO2e pada 2030. Hal ini berarti ada kesenjangan ambisi 1.005 juta metrik ton CO2e 
(dibandingkan target bersyarat) hingga 1.351 juta metrik ton CO2e (dibandingkan target 
tanpa syarat), atau sedikit penurunan dari level 2010 (92,41 % dibandingkan dengan level 
2010).  

c) Indonesia mengalokasikan sumber daya yang tersedia untuk mendukung industri padat 
karbon secara tidak proporsional dibandingkan alternatif-alternatif yang layak yang akan 
lebih bermanfaat bagi pemenuhan hak asasi manusia 

142. Terlepas kontribusi Indonesia yang signifikan terhadap emisi global dan risiko-risiko 
perubahan iklim bagi masyarakat Indonesia, Pemerintah berencana untuk terus 
meningkatkan emisi GRK Indonesia dan menunda netral karbon hingga tahun 2060. Indonesia 
memilih memobilisasi sumber daya maksimum yang tersedia dalam jumlah yang signifikan 
untuk mendukung industri padat karbon, dan mengabaikan alternatif-alternatif yang layak 
yang lebih bermanfaat bagi pemenuhan hak asasi manusia.  

143. Contoh-contoh utama kegagalan Pemerintah untuk memastikan beragam kebijakan yang 
selaras dengan dekarbonisasi sektor energi dan LULUCF adalah: 

144. Perencanaan nasional memproyeksikan peningkatan emisi nasional 

                                                           
253 Climate Equity Reference Calculator, ”Country/region report in 2030 for World,” https://calculator.climateequityreference.org/, 
diakses 11 Juli 2022. 
254 Elrika Hamdi dan Putra Adhiguna, ”Indonesia Wants to Go Greener, but PLN Is Stuck With Excess Capacity From Coal-Fired 
Power Plants,” https://ieefa.org/wp-content/uploads/2021/11/Indonesia-Wants-to-Go-Greener-but-PLN-Is-Stuck-With-Excess-
Capacity_November-2021.pdf, diakses 11 Juli 2022. 
255 IMF, ”Indonesia,” https://www.imf.org/en/Countries/IDN, diakses 11 Juli 2022; menampilkan proyeksi PDB 2023. 
256 Dihitung dari: Pemerintah Republik Indonesia, ”First Nationally Determined Contribution (2016) Tabel 1,” 
https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-
06/First%20NDC%20Indonesia_submitted%20to%20UNFCCC%20Set_November%20%202016.pdf, diakses 11 Juli 2022, hlm. 9. 

https://calculator.climateequityreference.org/
https://ieefa.org/wp-content/uploads/2021/11/Indonesia-Wants-to-Go-Greener-but-PLN-Is-Stuck-With-Excess-Capacity_November-2021.pdf
https://ieefa.org/wp-content/uploads/2021/11/Indonesia-Wants-to-Go-Greener-but-PLN-Is-Stuck-With-Excess-Capacity_November-2021.pdf
https://www.imf.org/en/Countries/IDN
https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/First%20NDC%20Indonesia_submitted%20to%20UNFCCC%20Set_November%20%202016.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/First%20NDC%20Indonesia_submitted%20to%20UNFCCC%20Set_November%20%202016.pdf
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a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Indonesia, 
digunakan sebagai proyeksi rencana kebijakan Indonesia dengan rentang yang lebih 
rendah, dapat berujung pada tingkat emisi 1,136 juta metrik ton CO2e/tahun (belum 
termasuk LULUCF) di tahun 2030, turun dari 1,222 juta metrik ton CO2e/tahun sebelum 
dampak dari COVID-19. 

b) Semua skenario yang ditelaah dalam Strategi Jangka Panjang untuk Pembangunan 
Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim Tahun 2050 (LTS-LCCR) Indonesia mengonfirmasi 
bahwa Indonesia baru berencana mengurangi emisinya paling cepat di tahun 2030. 257 
Dua dari tiga skenario mengandalkan peningkatan tetap emisi hingga tahun 2050, dengan 
emisi puncak diproyeksikan sebesar 2,454 juta metrik ton CO2e.258 Skenario paling 
ambisius pada Strategi Jangka Panjang, satu-satunya skenario yang kompatibel dengan 
Perjanjian Paris, akan berujung pada netralitas karbon pada tahun ‘2060 atau lebih awal’ 
dengan mencapai emisi puncak di tahun 2030 dan penurunan pesat setelah tahun 2030. 

259 Akan tetapi, Pemerintah belum secara resmi mengadopsi skenario tersebut dan belum 
memiliki target netralitas karbon. Dengan demikian, hingga kini, belum pasti kapan 
Indonesia berencana mencapai netralitas karbon. 

c) Indonesia tetap bergantung pada industri-industri padat karbon untuk pertumbuhan 
dibandingkan alternatif pembangunan yang lebih berkelanjutan. Skenario-skenario yang 
diusulkan dalam Strategi Jangka Panjang di Indonesia mengabaikan bukti dari Bappenas 
bahwa jalur penurunan emisi yang berujung pada emisi netralitas karbon di tahun 2045 
akan lebih bermanfaat secara ekonomi dan sosial bagi negara ini.  

d) Konsekuensi dari perencanaan pembangunan yang masih ramah karbon ini telah dapat 
diobservasi dalam kaitannya dengan pendanaan pembangunan. Sekalipun RPJMN 2020-
2024 telah memprioritaskan perubahan iklim dan Indonesia telah mengalokasikan APBN 
sebagai ‘anggaran iklim,’ sejumlah besar pengeluaran yang ditandai sebagai pengeluaran 
‘mitigasi’ sesungguhnya mendanai proyek-proyek padat karbon:  

 pengeluaran terbesar mitigasi dari semua kementerian diserap oleh Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menghabiskan Rp 112,62 Triliun, 
dengan pengeluaran terbesar oleh Dirjen Bina Marga, untuk pengurangan gas rumah 
kaca sektor transportasi. Ironisnya, sebagian besar dana ini digunakan untuk 
peningkatan kapasitas jalan, jembatan dan jalan tol untuk mengurangi kemacetan,260 
yang dipertanyakan apakah betul mereduksi emisi gas rumah kaca alih-alih 
meningkatkan emisi GRK. 

 pengeluaran terbesar ESDM, yaitu sebesar Rp 3,46 Triliun, diserap oleh Ditjen Minyak 
dan Gas Bumi, dengan mayoritas serapan membiayai program peralihan bahan bakar 
domestik ke gas.261 Jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang 

                                                           
257 Indonesia, Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR) menawarkan tiga skenario: (i) skenario 
kebijakan saat ini (CPOS), (ii) skenario transisi (TRNS) dan (iii) skenario rendah karbon yang sesuai dengan sasaran Perjanjian Paris 
(LCCP). Lihat: Pemerintah Republik  Indonesia, ”Indonesia’s Long-Term Strategy,” hlm. 32-33. 
258 Pada CPOS, emisi akan meningkat pesat setelah tahun 2030 dan mencapai 2.454 Mton CO2e pada tahun 2050. Sedangkan pada 
TRNS, peningkatan emisi setelah tahun 2030 jauh lebih lambat dibandingkan CPOS dan akan mencapai 1.526 Mton CO2e pada 
tahun 2050. Lihat: Ibid., hlm. 33. 
259 Ibid. 
260 Ibid., hal. 37. 
261 Kemenkeu, Laporan anggaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan iklim Tahun 2018-2020 (Jakarta: Kementerian Keuangan, 2022), 
hlm. 28. 
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digunakan ESDM untuk membangun infrastruktur efisiensi energi dan energi 
terbarukan.262 

e) Di sisi lain, Indonesia menyia-nyiakan peluang pasca pandemi untuk pemulihan ekonomi 
yang berkelanjutan. Saat ini, Indonesia hanya mengalokasikan 4% dari total USD 6.3 triliun 
dari stimulus pemulihan ekonomi nasional untuk sektor-sektor hijau, seperti investasi 
dalam energi terbarukan, transportasi rendah emisi, efisiensi energi, dan solusi mitigasi 
dan adaptasi berbasis alam.263 

145. Meningkatnya ketergantungan pada bahan bakar fosil 

a) Terlepas dari rencana untuk menjadi karbon netral, Indonesia meneruskan pembangunan 
seluruh pembangkit listrik bertenaga batu bara yang direncanakan dalam program 35.000 
MW dan telah menandatangani PJBL dengan PLN. Sejak dimulainya program tersebut 
pada 2015, Indonesia telah menambah […] MW kapasitas dari PLTU batubara, yang akan 
mengikat Indonesia untuk mengemisikan gas rumah kaca sebesar […] selama […] tahun 
ke depan. Selain itu, Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN di tahun 
2021, sekalipun disebut PLN sebagai “RUPTL Hijau,” masih memproyeksikan penambahan 
13.800 GW kapasitas baru dari PLTU batubara pada tahun 2030. Penambahan ini akan 
mengunci Indonesia ke dalam 83 juta ton emisi karbon setiap tahunnya selama 20-30 
tahun.264 

b) Hampir seluruh Proyek Strategis Nasional (PSN) Indonesia di bidang energi merupakan 
proyek padat karbon berbahan bakar fosil, yang mencakup pembangunan, ekspansi dan 
upgrading kilang minyak, pengembangan lapangan minyak dan gas, pembangunan 
jaringan gas dan transmisi pipa gas, fasilitas gasifikasi batubara dan coal to methanol.265 

c) Indonesia telah secara aktif meningkatkan emisi bahan bakar fosil. Pada tahun 2020, 
sumber bahan bakar fosil menyediakan 82% daya yang dihasilkan di Indonesia, dan batu 
bara menyumbang hampir dua pertiganya.266 Berdasarkan rata-rata tahun 2016 hingga 
2017, Indonesia masing-masing menyediakan Rp 30,953 trilyun dan lebih dari Rp 9,702 
trilyun dukungan fiskal setiap tahun untuk konsumsi listrik berbahan bakar batu bara dan 
produksi listrik berbahan bakar batu bara.267   

d) Pada sektor energi, Indonesia berencana melepaskan 1,233 juta metrik ton CO2e hingga 
1,355 juta metrik ton CO2e tambahan GRK hingga tahun 2030,268 lebih dari dua kali lipat 
emisi pada hari ini dan lebih dari enam kali lipat (654%) dari emisi tahun 1990. NDC yang 

                                                           
262 ESDM menyerap Rp 3,1 Trilyun untuk infrastruktur efisiensi energi dan energi terbarukan sepanjang 2018-2020. Lihat: Ibid. 
263 Climate Policy Initiatives, “Leveraging fiscal stimulus to improve energy transition: Case of South Korea and Indonesia,” 
https://www.climatepolicyinitiative.org/publication/leveraging-fiscal-stimulus-to-improve-energy-transition-case-of-south-korea-
and-indonesia/, diakses 11 Juli 2022. 
264 Basten Gokkon, ”Indonesia’s ‘green’ electricity plan undermines its climate vows, activists say,” 

https://news.mongabay.com/2021/10/indonesias-green-electricity-plan-undermines-its-climate-vows-activists-say/, diakses 11 

Juli 2022. 
265 Daftar Proyek Strategis Nasional Sektor Energi. Lihat: Indonesia, Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Perpres No. 109 Tahun 2020, LN No. 259 
Tahun 2020, Lampiran, Tabel 1 “Proyek.” 
266 U.S. Energy Information Administration, ”Indonesia,” https://www.eia.gov/international/analysis/country/IDN, diakses 18 April 
2022. 
267 ODI, ”Indonesia: G20 Coal Subsidies,” https://cdn.odi.org/media/documents/12746.pdf, diakses 18 April 2022.  
268 Indonesia, ”Nationally Determined Contribution (Updated 2021, corrected version),” Table 1. Projected BAU and emission 
reduction from each sector category, hlm. 15. 

https://www.climatepolicyinitiative.org/publication/leveraging-fiscal-stimulus-to-improve-energy-transition-case-of-south-korea-and-indonesia/
https://www.climatepolicyinitiative.org/publication/leveraging-fiscal-stimulus-to-improve-energy-transition-case-of-south-korea-and-indonesia/
https://news.mongabay.com/2021/10/indonesias-green-electricity-plan-undermines-its-climate-vows-activists-say/
https://www.eia.gov/international/analysis/country/IDN
https://cdn.odi.org/media/documents/12746.pdf
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telah diperbarui masih merencanakan 69% energi berasal dari bahan bakar fosil di tahun 
2050,269 yang tentu tidak dapat disebut “dekarbonisasi.”  

e) Padahal di sisi lain, sebuah studi pada tahun 2021 menyimpulkan bahwa dekarbonisasi 
mendalam terhadap sistem energi Indonesia di tahun 2050 memungkinkan secara teknis 
dan ekonomis, dengan menggunakan 100% energi terbarukan, apabila didukung dengan 
kebijakan yang tepat.270 Dalam skenario ini, bagian energi terbarukan dalam baruan 
energi primer bertumbuh pesat ke sekitar 80% di tahun 2040, dan akhirnya mencapai 
100% di tahun 2050.271 Skenario ini akan menciptakan 3.2 juta pekerjaan hingga tahun 
2050.272  

f) Pada tahun 2017, IRENA membuat peta jalan energi terbarukan yang memungkinkan 
Indonesia meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam pembangkit listrik menjadi 38% 
pada tahun 2030.273 Mengikuti peta jalan ini akan menghemat antara US$15,6 miliar dan 
US$51,7 miliar dalam pengurangan biaya kesehatan dari pengurangan polusi udara dan 
penghematan US$ 1,7 miliar per tahun hingga sistem energi.274  

146. Tidak ada penghapusan batubara 

a) Walaupun Pemerintah (ESDM) telah menyatakan intensinya untuk mencapai netralitas 
karbon pada sektor energi di tahun 2060,275 Indonesia belum mengambil tindakan yang 
memadai untuk melaksanakan sasaran ini. Analisis tahun 2021 dari IEEFA menunjukkan 
bahwa tidak ada hal yang baru dalam rencana netralitas karbon dari Kementerian ESDM. 
Semua pembangkit listrik bertenaga batu bara yang telah menandatangani Perjanjian Jual 
Beli Tenaga Listrik (PPA) akan tetap dibangun.276 Pemerintah belum menyusun rencana 
apa pun untuk pensiun dini dari pembangkit listrik bertenaga batu bara. Sekitar 16 GW 
dari kapasitas batu bara terbaru dari program 35 GW akan tetap beroperasi di antara 
tahun 2021 dan 2030. 

b) Terlepas dari adanya janji untuk menghentikan batu bara secara bertahap hingga tahun 
2040, Indonesia menolak untuk menandatangani komitmen untuk menghentikan 
penerbitan izin-izin baru, menghentikan konstruksi, dan mengakhiri dukungan langsung 

                                                           
269 Update NDC mengacu pada Kebijakan Energi Nasional, dimana bauran energi 2050 hanya ditargetkan 31% energi baru dan 
terbarukan, sedangkan 69% adalah bahan bakar fosil sebagai berikut: ”b) minyak harus kurang dari 25% pada tahun 2025 dan 
kurang dari 20% pada tahun 2050; c) batubara minimal 30% pada tahun 2025 dan minimal 25% pada tahun 2050; dan d) gas 
minimal 22% pada tahun 2025 dan minimal 24% pada tahun 2050” Lihat: Ibid., hlm. 6. 
270 IESR, Agora Energiewende, dan LUT University, Deep decarbonization of Indonesia's energy system: A pathway to zero emissions 
by 2050, (Jakarta: Institute for Essential Services Reform, 2021). Rekomendasi kebijakan utama meliputi: (a) ambil keputusan yang 
berani sekarang: Jadikan dekarbonisasi mendalam pada sistem energi Indonesia sebagai prioritas utama; (b) memastikan bahwa 
perencanaan sistem energi mencerminkan jalur dekarbonisasi yang jelas; (c) mendorong partisipasi multi-stakeholder dalam upaya 
dekarbonisasi; (d) Menerapkan kebijakan yang tepat untuk mewujudkan target dekarbonisasi yang mendalam. 
271 Ibid. 
272 Ibid. 
273 IRENA, ”Renewable Energy Prospects: Indonesia,” https://www.irena.org/-
/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2017/Mar/IRENA_REmap_Indonesia_report_2017.pdf, diakses 11 Juli 2022.  
274 Ibid, hlm. 5. 
275 Yohana Artha Uly, ”Pemerintah Pastikan Akan Berhenti Bangun PLTU Baru,” October 5, 2021,” 
https://money.kompas.com/read/2021/10/05/183909326/pemerintah-pastikan-akan-berhenti-bangun-pltu-baru, diakses 11 Juli 
2022. 
276 IEEFA, ”Indonesia’s state-owned utility PLN’s 2060 net zero ambition not without flaws and gaps,” https://ieefa.org/ieefa-
indonesias-state-owned-utility-plns-2060-net-zero-ambition-not-without-flaws-and-gaps/, diakses 11 Juli 2022. 

https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2017/Mar/IRENA_REmap_Indonesia_report_2017.pdf
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2017/Mar/IRENA_REmap_Indonesia_report_2017.pdf
https://money.kompas.com/read/2021/10/05/183909326/pemerintah-pastikan-akan-berhenti-bangun-pltu-baru
https://ieefa.org/ieefa-indonesias-state-owned-utility-plns-2060-net-zero-ambition-not-without-flaws-and-gaps/
https://ieefa.org/ieefa-indonesias-state-owned-utility-plns-2060-net-zero-ambition-not-without-flaws-and-gaps/
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pemerintah terhadap proyek pembangkit listrik bertenaga batu bara tanpa fasilitas 
pengurangan emisi .277  

c) Selain itu, alih-alih mengurangi produksi, Indonesia justru makin meningkatkan target 

produksi batubaranya. Pada tahun 2022, Indonesia menargetkan produksi batubara 

mencapai 663 juta ton, atau 38 juta ton lebih banyak dibandingkan target 2021.278  

d) Kebijakan ini didukung oleh hukum Indonesia, yang sebelumnya diubah sehingga 

memberikan insentif bagi Indonesia untuk semakin tergantung dengan sektor batubara. 

Pada 2020, Indonesia mengesahkan perubahan terhadap Undang-Undang Pertambangan 

Mineral dan Batubara (“Undang-Undang Minerba”) yang memberikan royalti nol persen 

kepada usaha batu bara yang mengintegrasikan kegiatan penambangan dan peningkatan 

nilai tambah dan menjamin perpanjangan konsesi batu bara yang telah ada hingga selama 

20 tahun.279 Sekalipun Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan jaminan 

perpanjangan konsesi inkonstitusional, ketentuan royalty nol persen tetap berlaku hingga 

kini. Tindakan ini tidak hanya menyebabkan kerugian bersih dari penerimaan royalti yang 

ada saat ini, tetapi juga merekayasa peningkatkan nilai pasar dari batu bara dan membuat 

sumber-sumber energi terbarukan alternatif tampak lebih tidak kompetitif. 

e) Insentif-insentif pemerintah untuk batu bara tersebut beriringan dengan peran sentral 

batu bara dalam rencana Indonesia untuk transisi energinya: dukungan terhadap 

teknologi co-firing dan batu bara bersih.280 Dalam dokumen Iklim Netral Karbon tahun 

2050 dari Menteri ESDM, transisi energi bergantung pada tiga inisiatif utama berdasarkan 

inti ‘inovasi PLTU Batubara’: (a) membakar secara co-firing dan mengonversi pembangkit 

listrik berbahan bakar diesel menjadi energi terbarukan; (b) carbon capture utilization and 

storage (CCUS); serta (c) teknologi batu bara bersih.281 NDC yang diperbarui Indonesia 

mendefinisikan ‘teknologi batu bara bersih’ mencakup teknologi pembakaran batubara 

ultra super critical dan super-critical.282 Sekalipun lebih efisien, teknologi ini tetap 

menghasilkan emisi gas rumah kaca yang jauh lebih tinggi dibandingkan alternatif energi 

terbarukan. 

f) Ketergantungan terus-menerus terhadap batu bara akan tetap menambahkan karbon 

dioksida ke atmosfer, sementara manfaat ekonominya dipertanyakan. Sebagai contoh, 

                                                           
277 Indonesia mendukung tiga dari empat klausul “Global Coal to Clean Power Transition Statement,” mengecualikan diri dari klausul 
“To cease issuance of new permits for new unabated coal-fired power generation projects (New’ coal-fired power generation 
projects are defined as coal-fired power generation projects that have not yet reached financial close), cease new construction of 
unabated coal-fired power generation projects and to end new direct government support for unabated international coal-fired 
power generation, recognising the leadership of countries making ambitious commitments, including through the No New Coal 
Power Compact.” Lihat: COP 26, “Global Coal to Clean Power Transition Statement,” https://ukcop26.org/global-coal-to-clean-
power-transition-statement/, diakses 11 Juli 2022. 
278 Kementerian ESDM, “Raker DPR, Menteri ESDM Sampaikan Patokan DMO 2022,” https://www.esdm.go.id/id/media-
center/arsip-berita/raker-dpr-menteri-esdm-sampaikan-patokan-dmo-2022, diakses 11 Juli 2022. 
279 Pada Oktober 2021, Mahkamah Konstitusi memutus bahwa frasa “diberikan jaminan” dalam Pasal 169A ayat (1) UU No. 3 Tahun 
2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara konstitusional 
bersyarat, sehingga Pasal 169A hanya konstitusional jika berbunyi “KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 dapat 
diberikan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan 
ketentuan.” LIhat: Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 64/PUU-XVIII/2020, hlm. 174-176. 
280 Kementerian ESDM, Climate Neutral Net-zero 2050, (Jakarta: Kementerian ESDM, 2021), hlm. 15. 
281 Ibid. 
282 Indonesia, ”Nationally Determined Contribution (Updated 2021, corrected version),” hlm. 21. 

https://ukcop26.org/global-coal-to-clean-power-transition-statement/
https://ukcop26.org/global-coal-to-clean-power-transition-statement/
https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/raker-dpr-menteri-esdm-sampaikan-patokan-dmo-2022
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proyek-proyek seperti gasifikasi batu bara memerlukan 6 juta ton batu bara untuk 

membentuk 1.4 juta ton Gas Batu Bara (DME) untuk menggantikan Gas Alam Cair (LPG). 

Proyek investasi gasifikasi sendiri dipastikan akan menyebabkan penambahan 4,26 juta 

metrik ton CO2e283 dan penggunaan DME akan menyebabkan tambahan 12 juta metrik 

ton CO2e / tahun.284 Proyek gasifikasi batu bara diketahui [akan] menjadi kerugian bersih 

untuk negara ini sebesar 5 triliun rupiah per tahun.285 Ironisnya, proyek ini merupakan 

salah satu proyek yang diprioritaskan dan diberi kemudahan oleh pemerintah sebagai 

‘Proyek Strategis Nasional,’ bersama fasilitas coal to methane dan energi fosil lainnya, 

sementara tidak satupun proyek energi terbarukan ada dalam daftar PSN.286 

g) Padahal, biaya energi terbarukan yang menurun dengan cepat membuat pemerintah 
layak secara finansial untuk beralih dari konsumsi bahan bakar fosil ke sistem energi yang 
sebagian besar terbarukan dengan emisi GRK yang jauh lebih sedikit. Menurut laporan 
World Energy Outlook 2020 Badan Energi Internasional, “panel surya dan angin […] 
sekarang merupakan sumber listrik baru termurah di sebagian besar pasar.”287 Sejak 
2010, biaya energi fotovoltaik surya skala utilitas telah turun sebesar 85%.288 Biaya 
pembangkit listrik tenaga angin juga turun 56% selama dekade terakhir.289 Biaya 
pembangkitan angin lepas pantai telah menurun sebesar 48% antara 2010 dan 2020.290 

h) Tren global ini telah tercermin secara regional dan di Indonesia. Menurut Wood 
Mackenzie, kapasitas solar PV di Asia Tenggara diperkirakan akan meningkat tiga kali lipat 
pada tahun 2024,291 dan biaya sistem penyimpanan baterai terdepan di kawasan Asia 
Pasifik diperkirakan akan turun sebesar 30% pada tahun 2025.292 Di Indonesia, ada dua 
rekor penawaran terendah untuk proyek solar terapung di Jawa Barat dan Sumatera Barat 
yang diajukan untuk tender solar 2020.293 Bloomberg memperkirakan tahun lalu bahwa 
PV skala utilitas akan mencapai paritas biaya terhadap pembangkit listrik tenaga batu 
bara baru pada tahun 2023 dan juga menjadi cukup murah untuk mengungguli batu bara 

                                                           
283 IEEFA, ”Proposed DME Project in Indonesia (D)oes Not (M)ake (E)conomic Sense,” https://ieefa.org/wp-
content/uploads/2020/11/Proposed-DME-Project-in-Indonesia-Does-Not-Make-Economic-Sense_November-2020.pdf, diakses 11 
Juli 2022. 
284 AEER, ”Hilirisasi Batubara Berbentuk Dimethyl Ether (DME) Tingkatkan Emisi Gas Rumah Kaca,” http://aeer.info/hilirisasi-
batubara-berbentuk-dimethyl-ether-dme-tingkatkan-emisi-gas-rumah-kaca/, diakses 11 Juli 2022. 
285 IEEFA, ”Proposed DME Project in Indonesia.” 
286 Indonesia, Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan 
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Perpres No. 109 Tahun 2020, LN No. 259 Tahun 2020, Lampiran, Tabel 1 “Proyek” no. 193 
dan 194. 
287 International Energy Agency, ”World Energy Outlook 2021,” https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2021, diakses 
11 Juli 2022, hlm. 14. 
288 IRENA, ”Renewable Power Generation Costs in 2020,” https://www.irena.org/-
/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2021/Jun/IRENA_Power_Generation_Costs_2020.pdf, hlm. 14. 
289 Ibid. 
290 Ibid. 
291 Wood Mackenzie, ”Vietnam becomes Southeast Asia’s hottest solar PV market,” https://www.woodmac.com/press-
releases/vietnam-becomes-southeast-asias-hottest-solar-pv-market/, diakses 11 Juli 2022. 
292 Blake Matich, ”WoodMac predicts 30% drop in Asia Pacific front-of-the-meter battery costs by 2025,” https://www.pv-
magazine.com/2021/01/20/woodmac-predicts-30-drop-in-asia-pacific-front-of-meter-battery-costs-by-2025/, diakses 12 Juli 
2022. 
293 IESR, ”Indonesia Energy Transition Outlook 2021,” https://iesr.or.id/download/ieto-
2021?wpdmdl=38604&_wpdmkey=625e464b6f25a, diakses 12 Juli 2022, hlm. 5 
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yang ada.294 Sistem penyimpanan solar plus “cenderung menjadi biaya yang kompetitif 
terhadap pembangkit batubara dan gas baru dalam dekade ini.”295 

147. Deforestasi 

a) Pemerintah terus mendukung deforestasi. Hilangnya tutupan hutan tidak hanya 

berdampak signifikan terhadap ekosistem tetapi juga berarti hilangnya ‘penyerap karbon 

(carbon sinks)’ yang mengikat emisi GRK dan memitigasi dampak-dampak perubahan 

iklim.  

b) Berdasarkan NDC yang diperbarui, pada sektor kehutanan, Indonesia berencana untuk 

terus mengizinkan deforestasi seluas 325,000 Ha setiap tahunnya di antara tahun 2020-

2030.296 Sebagai perbandingan, dekade sebelumnya Indonesia merencanakan deforestasi 

seluas 450,000 Ha dari tahun 2013 hingga 2020. Secara kumulatif, LTS-LCCR Indonesia 

masih merencanakan 6,8 juta Ha deforestasi antara tahun 2020 – 2050.297 Tidak terdapat 

kejelasan untuk kegiatan apa saja kuota deforestasi ini nantinya akan dialokasikan. 

c) Kuota deforestasi Indonesia salah satunya digunakan untuk mendukung program 

Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (Food Estate), yang merupakan salah satu 

Program Strategis Nasional.298 Secara agregat, program ini mengkonversi 2,3 juta Ha 

lahan, termasuk sejumlah besar kawasan hutan yang mencakup hutan lindung, menjadi 

area perkebunan monokultur di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara 

Timur dan Papua.299 Pemerintah memberikan dukungan kemudahan penyediaan 

kawasan hutan dari KLHK melalui PermenLHK No. 24 Tahun 2020, selain kemudahan-

kemudahan prosedural lain sebagai Proyek Strategis Nasional sebagaimana dijabarkan 

dalam Bagian 4.4.3. Total pendanaan yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp 

1,2 trilyun.300 

d) Selain itu, sekalipun Indonesia telah menetapkan penghentian izin baru pada hutan alam 
dan gambut secara permanen,301 Indonesia gagal menyelesaikan permasalahan tumpang 
tindih konsesi perkebunan sawit di kawasan hutan. Per 2022, Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) memperkirakan terdapat 2,9 juta Ha lahan sawit di dalam kawasan hutan.302 Alih-
alih melakukan penegakan hukum, Indonesia berulang kali memberikan amnesti yang 
memaafkan pelanggaran tersebut, antara lain pada tahun 2012, 2015, dan terakhir pada 
2020 melalui Undang-Undang Cipta Kerja.303 

                                                           
294 BloombergNEF dan IESR, ”Scaling Up Solar in Indonesia: Reform and opportunity,” 
https://assets.bbhub.io/professional/sites/24/BNEF-IESR-Scaling-Up-Solar-in-Indonesia_FINAL.pdf￼, 
295 Ibid. 
296 Indonesia, ”Nationally Determined Contribution (Updated 2021, corrected version),” Annex 1, hlm. 23. 
297 Indonesia, “Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050,” hlm. 39-40. 
298 Indonesia, Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan 
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Perpres No. 109 Tahun 2020, LN No. 259 Tahun 2020, Lampiran, Tabel 2 “Program.” 
299 Bagja Hidayat, ”Irresponsible Food Estate,” https://pulitzercenter.org/stories/irresponsible-food-estate, diakses 12 Juli 2022. 
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301 Indonesia, Presiden, Instruksi Presiden tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam 
Primer dan Lahan Gambut, Nomor 5 Tahun 2019. 
302 BPK, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) BPK Semester-II Tahun 2021, (Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan, 2021), hlm 82-83. 
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e) Di sisi lain, Indonesia tidak memperbarui moratorium sawit sekalipun permasalahan 
perkebunan sawit yang terletak dalam wilayah hutan, termasuk hutan primer, masih 
belum terselesaikan. Di Papua saja, sepanjang tahun 2001-2019, hutan primer seluas 
870.995 Ha dalam kawasan hutan telah berubah menjadi kebun sawit dan diperkirakan 
telah melepas sekitar 104 juta metrik ton karbon.304 Namun, alih-alih melakukan 
penegakan hukum dan perbaikan tata kelola, Indonesia akan menggunakan ketentuan 
dalam Undang-undang Cipta Kerja untuk menyelesaikan perbaikan tata kelola sawit, yang 
memuat ketentuan “pemutihan” keterlanjuran usaha di kawasan hutan dan 
memperpanjang waktu pengurusan legalitas usahanya.305 

f) Melalui undang-undang yang sama, Indonesia juga melonggarkan beberapa ketentuan 
kunci yang semakin memberikan disinsentif bagi deforestasi. Undang-undang No. 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“Undang-Undang Cipta Kerja”) menghapus kewajiban 
Pemerintah untuk mempertahankan setidaknya 30% dari luas daerah aliran sungai 
dan/atau pulau wilayahnya sebagai kawasan hutan,306 dan sebagai gantinya memberikan 
diskresi yang luas bagi Pemerintah untuk mengatur luas kawasan yang harus 
dipertahankan “sesuai kondisi fisik dan geografis DAS dan/atau pulau.”307 

g) Pembiaran deforestasi di atas sungguh kontraproduktif dengan upaya mitigasi perubahan 
iklim Pemerintah yang sangat berfokus pada penanganan di hilir. Pada tahun 2018-2020, 
KLHK menyerap Rp 4,52 Triliun untuk upaya merestorasi gambut di tujuh provinsi,308 yang 
sebagian besar merupakan konsekuensi dari deforestasi, konversi lahan gambut menjadi 
konsesi HTI, kelapa sawit dan food estate di masa lalu.309 

148. Sebagaimana dijelaskan di atas, Indonesia memberikan dukungan signifikan untuk proyek-
proyek padat karbon – sebagian diantaranya dibingkai sebagai ‘mitigasi perubahan iklim,’ 
ketika pada faktanya mengalihkan sumber daya yang tersedia dari solusi-solusi sesungguhnya 
yang lebih rendah emisi. Pemerintah memberikan banyak kemudahan dan mengalokasikan 
sejumlah besar dana publik bagi ‘Proyek strategis nasional’ (PSN) yang mencakup sejumlah 
besar energi kotor, perkebunan berskala besar serta infrastruktur yang mengakibatkan 
deforestasi yang berkontribusi terhadap tingginya emisi gas rumah kaca Indonesia. 

149. Pemerintah telah salah membenarkan dukungan terus menerus terhadap sektor-sektor padat 
karbon—dan karenanya kegagalannya untuk mengadopsi langkah-langkah mitigasi iklim yang 
kuat—dengan dasar bahwa sektor-sektor ini diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi dan 
pengentasan kemiskinan. NDC Indonesia menyoroti “kebutuhan untuk menyeimbangkan … 
pengurangan emisi dan pembangunan ekonomi” dalam menentukan strategi iklim jangka 

                                                           
304 Ibid.  
305 Indonesia, Undang-Undang Cipta Kerja, UU No. 11 Tahun 2022, LN No. 245 Tahun 2020, TLN No. 6573, Ps. 110A; Lihat juga: Siti 
Sadidah Hafsyah, “Pemutihan Usaha di Kawasan Hutan,” 11 Oktober 2020,” diakses di: 
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306 Indonesia, Undang-Undang Kehutanan, UU No. 41 Tahun 1999, LN No. 167 Tahun 1999, TLN No. 3888, Ps. 18. 
307 Perubahan Pasal 18 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, berdasarkan Pasal 36 angka 2 UU Cipta Kerja. Lihat: 
Indonesia, Undang-Undang Cipta Kerja, Ps. 36 angka 2. 
308 Rp 4,52 Triliun total, bagian terbesar masuk ke Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Degradasi Lingkungan sebesar Rp 1,29 
triliun dengan 21 output, sebagian besar untuk restorasi lahan gambut. Lihat: Kemenkeu, Laporan Anggaran Iklim 2021 (Jakarta: 
Kementerian Keuangan, 2021). 
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Project,”https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=If%20at%20First%20You%20D
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panjang.310 Pemerintah Indonesia juga berusaha untuk menggunakan prinsip “tanggung 
jawab bersama tetapi berbeda” di bawah UNFCCC untuk membenarkan kebijakan iklimnya 
yang lemah. Namun, meskipun prinsip ini mungkin relevan, prinsip ini tidak sepenuhnya 
melindungi Indonesia dari kewajiban hak asasi manusianya, sebagaimana telah didiskusikan 
dalam Bagian 4.3. 

150. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia tidak dapat terus membenarkan dukungannya untuk bahan 
bakar fosil yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan ketika 
ada alternatif yang layak secara ekonomi dan berkelanjutan tersedia yang akan memajukan 
realisasi hak asasi manusia.  

151. Meskipun benar bahwa emisi historis Indonesia relatif rendah dibandingkan dengan beberapa 
negara yang lebih maju, Indonesia memiliki kewajiban untuk mencegah pelanggaran hak asasi 
manusia akibat dari kebijakan mereka saat ini yang dijelaskan di atas. Indonesia dapat dan 
harus berbuat lebih banyak untuk melindungi hak asasi para Pengadu, dan faktanya justru 
menyangkal dengan argumen tentang sumber daya yang tidak mencukupi untuk mengurangi 
emisi secara drastis. 

152. Singkatnya, penurunan global dalam biaya energi terbarukan dan penyimpanan, ditambah 
dengan kondisi ekonomi yang menguntungkan bagi sektor energi terbarukan di Indonesia dan 
manfaat jangka panjang dari pencegahan deforestasi dan perubahan penggunaan lahan yang 
tidak berkelanjutan di sektor kehutanan menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia belum 
“mengabdikan sumber daya maksimum yang tersedia” untuk mitigasi iklim – dan karenanya 
bertindak melanggar kewajiban hak asasi manusianya.   

d) Indonesia tidak dapat menjustifikasi pengalokasian sumber dayanya untuk sektor-sektor 
padat karbon atas dasar hak asasi manusia, karena sektor-sektor ini justru menyebabkan 
pelanggaran HAM di akar rumput  

153. Berlawanan dengan klaim Indonesia bahwa kebijakan berat bahan bakar fosil mendorong 
pengentasan kemiskinan, ketergantungan Indonesia pada deforestasi dan bahan bakar fosil 
merugikan kelompok miskin dan rentan . 

154. Di dalam NDC-nya, Indonesia menjustifikasi rencananya untuk tetap melepaskan karbon 
dengan merujuk pada kebutuhan untuk berkembang ‘untuk mengentaskan kemiskinan,’ 
dengan mengutip sekitar 11% dari penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan.311 
Menurut NDC, ' Pemerintah Indonesia memproyeksikan pembangunan ekonomi setidaknya 
mencapai 5% per tahun untuk menurunkan laju kemiskinan di bawah 4% di tahun 2025.’312 
Pada saat yang sama, NDC juga secara jelas merujuk pada mandat konstitusional untuk 
menjamin hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang layak dan sehat, serta 
mencari keseimbangan pembangunan di masa kini dan masa datang serta prioritas 
pengentasan kemiskinan.313 

155. Akan tetapi, tidak terdapat bukti ilmiah untuk mendukung klaim-klaim Pemerintah bahwa 
pertumbuhan berdasarkan bahan bakar fosil dan deforestasi akan menguntungkan mereka 
yang miskin dan rentan. Berbagai studi menyimpulkan bahwa pertumbuhan yang dicapai dari 
industri bahan bakar fosil dan sektor-sektor terkait deforestasi telah pada faktanya 
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menguntungkan segelintir orang dan mengorbankan nyawa dan hak-hak dasar mereka yang 
paling miskin, sementara meningkatkan kerentanan terhadap syok-syok iklim, sebagai 
berikut: 

a) Sektor energi 

 Pada sektor energi, sebagai contoh, penelitian dan penyelidikan telah mengonfirmasi 
bahwa keuntungan dari kegiatan pertambangan batu bara terbesar Indonesia 
dikonsentrasikan di dalam beberapa oligarki yang berkuasa secara politis.314 

 Dengan ketergantungannya yang tinggi pada energi batu bara, Indonesia secara khusus 
terekspos pada risiko-risiko terkait transisi, seperti aset-aset terlantar dengan sekitar satu 
juta pekerjaan yang terancam.315 Pada sektor energi, biaya ekstraksi dan penggunaan 
bahan bakar fosil menyangkut kehidupan, kesehatan, keberlangsungan, kebendaan, dan 
hak-hak dasar lainnya dari masyarakat yang berbagi ruang hidupnya dengan kegiatan 
tersebut, sebagaimana telah banyak disaksikan oleh Komnas HAM.  

b) LULUCF 

 Terdapat bukti yang signifikan untuk menunjukkan bahwa keuntungan dari industri 
deforestasi terkonsentrasi pada segelintir pemegang konsesi. Dalam kasus minyak kepala 
sawit, sebagai contoh, penelitian tahun 2018 menemukan 25 grup minyak kelapa sawit 
bertanggung jawab atas lebih dari 13,000 Ha pembebasan hutan hujan sejak tahun 
2015316; sementara penelitian pada tahun 2020 menemukan beberapa grup korporasi 
mengendalikan penyulingan minyak kelapa sawit dan pasar ekspor.317  

 Berlawanan dari keuntungan, salah urus lahan yang menyusul pembebasan minyak 
kelapa sawit menyisakan jejak-jejak dampak, yang biayanya ditanggung oleh negara, 
masyarakat asli, penduduk desa lokal atau penduduk sekitar. Satu dokumentasi 
komprehensif dari ketidakadilan ini dikaryakan oleh Komnas HAM dalam inkuiri nasional 
mengenai hak masyarakat hukum adat,318 yang menemukan bahwa salah satu akar 
permasalahan dari pelanggaran hak adalah ‘ kebijakan pembangunan bias pertumbuhan 
ekonomi mengakibatkan lahirnya kebijakan yang memberikan prioritas terhadap usaha 
ekonomi skala besar untuk meningkatkan pendapatan negara, melalui pemberian ijin-ijin 
eksploitasi maupun konservasi di wilayah adat dan aparat negara dan/atau aparat 
keamanan yang lebih melindungi kepentingan perusahaan.’319 Komnas HAM menemukan 
bahwa ‘eksploitasi sumber daya alam secara ilegal maupun legal SDA yang ada di dalam 
wilayah adat yang telah dieksploitasi oleh banyak pihak secara ilegal maupun “legal” 
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https://projectmultatuli.org/menguliti-oligarki-batubara-indonesia/, diakses 12 Juli 2022. 
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https://iesr.or.id/en/pustaka/ensuring-a-just-energy-transition-in-indonesia-lessons-learned-from-country-case-studies-iesr-2020
https://www.greenpeace.org/static/planet4-international-stateless/2018/10/6d4a29ea-greenpeace_finalcountdown_lowres.pdf
https://auriga.or.id/resources/reports/66/kepemilikan-dan-dominasi-korporasi-pada-rantai-pasok-minyak-kelapa-sawit-di-indonesia?lang=id
https://auriga.or.id/resources/reports/66/kepemilikan-dan-dominasi-korporasi-pada-rantai-pasok-minyak-kelapa-sawit-di-indonesia?lang=id
https://www.komnasham.go.id/index.php/publikasi/2016/05/30/6/inkuiri-nasional-komisi-nasional-hak-asasi-manusia-hak-masyarakat-hukum-adat-atas-wilayahnya-di-kawasan-hutan.html
https://www.komnasham.go.id/index.php/publikasi/2016/05/30/6/inkuiri-nasional-komisi-nasional-hak-asasi-manusia-hak-masyarakat-hukum-adat-atas-wilayahnya-di-kawasan-hutan.html
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menimbulkan dampak luar biasa,’ termasuk kerusakan dan pencemaran lingkungan, 
ancaman kekerasan dan konflik fisik, gangguan pada kesehatan masyarakat, utamanya 
pada kesehatan reproduksi perempuan, kontaminasi bahan berbahaya yang digunakan 
dalam tambang emas dan perkebunan minyak kelapa sawit, serta krisis air bersih.320 
Temuan-temuan ini didukung oleh banyak laporan lainnya, termasuk beberapa seri 
laporan, antara lain tahun 2019 dan 2021, oleh Human Rights Watch.321 

 Selain itu, degradasi pada lahan yang dibebaskan dan dialihfungsikan mengorbankan 
paru-paru dari seluruh kota dan kabupaten dengan meningkatkan risiko kebakaran dan 
melonjakkan emisi GRK. Dalam banyak kasus, efek-efek tersebut diperparah dengan 
pembakaran yang disengaja yang diinisiasi oleh kepentingan perusahaan. Kabut asap 
yang disebabkan oleh konsesi minyak kelapa sawit telah menjadi subjek bagi berbagai 
litigasi pemerintah, seluruhnya ditujukan kepada perusahaan raksasa yang menikmati 
manfaat dari praktik pembakaran.322 Pada Desember tahun 2021, 230 anggota 
masyarakat yang secara langsung terdampak oleh kebakaran di Kalimantan Tengah 
mengajukan pengaduan lainnya kepada Komnas HAM, menyasar 80 pemegang konsesi 
minyak kelapa sawit dan 13 pemegang konsesi perkebunan industri yang diduga 
bertanggung jawab atas kebakaran.323 

156. Komnas HAM juga telah banyak menangani pengaduan atas pelanggaran hak asasi manusia 
yang diakibatkan oleh dampak langsung pertambangan dan pembakaran batu bara, 
deforestasi, dan perubahan penggunaan lahan; serta telah membentuk beragam 
rekomendasi untuk negara. Di tahun 2019 sendiri, Komnas HAM telah menerima 53 
pengaduan hak asasi manusia yang terkait dengan konflik agraria yang timbul dari sektor 
perkebunan, 41 pengaduan dari sektor infrastruktur, dan 20 pengaduan dari sektor 
pertambangan dan lingkungan hidup,324 membentuk 71.8% dari total jumlah pengaduan yang 
terkait dengan agraria (masing-masing 33%, 26%, dan 12.8%). Banyak dari rekomendasi-
rekomendasi ini tidak kunjung dilaksanakan.  

157. Dengan terus bergantung pada bahan bakar fosil dan deforestasi untuk tumbuh, Indonesia 
tidak akan mencapai sasaran ganda dari pembangunan berkelanjutan dan perlindungan hak 
asasi manusia. Ia mungkin mencapai ilusi pertumbuhan dengan meningkatkan PDB untuk 
kepentingan segelintir orang, dengan biaya pelanggaran hak asasi manusia yang ditanggung 
banyak orang. 

4.4.2.  Pemerintah gagal membangun ketahanan dan adaptasi yang memadai terhadap dampak 

perubahan iklim saat ini dan yang diproyeksikan di Indonesia 

158. Sekalipun Indonesia memahami kerentanan terhadap perubahan iklim, serta mengakui 
dampak perubahan iklim terhadap penikmatan dan pemajuan hak asasi manusia, tindakan-

                                                           
320 Ibid., hlm. 65. 
321 Human Rights Watch, “Mengapa Tanah Kami? Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia Membahayakan Lahan Gambut 
dan Penghidupan Masyarakat,” https://www.hrw.org/id/report/2021/06/03/378784, diakses 12 Juli 2022. 
322 Indonesian Center for Environmental Law, Catatan Awal Tahun 2019, (Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, 2019), 
hlm. 3. 
323 PUSAKA, “Menuntut Pertanggungjawaban Dampak Multidimensi atas Kabut Asap di Kalimantan Tengah,”i https://pusaka-or-
id.webpkgcache.com/doc/-/s/pusaka.or.id/wp-content/uploads/2021/12/Siaran-Pers-KIBAS-Pertanggungjawaban-Kasus-Asap-15-
Des-2021.pdf, diakses 12 Juli 2022. 
324 Komnas HAM, ”Laporan Tahunan Komnas HAM 2019,” https://www.komnasham.go.id/files/20201209-laporan-tahunan-
komnas-ham-2019-$V1GFW5HE.pdf, diakses 12 Juli 2022, hlm 7-8. 

https://www.hrw.org/id/report/2021/06/03/378784
https://pusaka-or-id.webpkgcache.com/doc/-/s/pusaka.or.id/wp-content/uploads/2021/12/Siaran-Pers-KIBAS-Pertanggungjawaban-Kasus-Asap-15-Des-2021.pdf
https://pusaka-or-id.webpkgcache.com/doc/-/s/pusaka.or.id/wp-content/uploads/2021/12/Siaran-Pers-KIBAS-Pertanggungjawaban-Kasus-Asap-15-Des-2021.pdf
https://pusaka-or-id.webpkgcache.com/doc/-/s/pusaka.or.id/wp-content/uploads/2021/12/Siaran-Pers-KIBAS-Pertanggungjawaban-Kasus-Asap-15-Des-2021.pdf
https://www.komnasham.go.id/files/20201209-laporan-tahunan-komnas-ham-2019-$V1GFW5HE.pdf
https://www.komnasham.go.id/files/20201209-laporan-tahunan-komnas-ham-2019-$V1GFW5HE.pdf
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tindakan Pemerintah tidak konsisten dengan tanggung jawab untuk membangun ketahanan 
dan adaptasi yang memadai terhadap dampak perubahan iklim, sekarang dan di masa depan: 

a) Dengan memprioritaskan pembangunan padat karbon, Indonesia meningkatkan 
kerentanan iklim di berbagai wilayah, membuat adaptasi menjadi sangat sulit dan mahal;  

b) Langkah-langkah adaptasi dan pengurangan risiko bencana yang sudah Indonesia adopsi 
dalam NDC tidak terintegrasikan dengan baik dalam kebijakan sosial, lingkungan dan 
anggaran yang ada di tingkat domestic; 

c) Indonesia gagal memastikan bekerjanya mekanisme perlindungan sosial untuk 
mengurangi kerentanan terhadap bencana dan tekanan terkait iklim;   

d) Indonesia memprioritaskan tindakan adaptasi berbasis infrastruktur, padat karbon, dan 
mengabaikan tindakan adaptasi berbasis alam.  

159. Sebagaimana diuraikan dalam Bagian 4.4.1., strategi pembangunan Indonesia masih sangat 
bergantung pada kegiatan padat karbon. Selain berkontribusi meningkatkan emisi gas rumah 
kaca, sektor-sektor padat karbon ini juga meningkatkan kerentanan di tapak. Contohnya, 
prioritas Pemerintah terhadap monokultur skala besar dengan mengonversi wilayah hutan 
telah meningkatkan kerentanan di Sintang, yang merupakan faktor utama banjir yang dialami 
Pengadu Tiwi. Pada tahun 2001 s.d. 2021, Sintang telah kehilangan 530.000 Ha tutupan lahan, 
di mana 145.000 Ha diantaranya merupakan hutan primer.325 Selain di wilayah Sintang sendiri, 
deforestasi juga terjadi di kabupaten-kabupaten lain sepanjang DAS Kapuas, dengan total 
659.518 Ha.326 Auriga Nusantara menemukan terdapat 162 izin perkebunan kelapa sawit 
seluas 1.135.650 Ha dan 35 izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman 
industri dengan total luasan 1.209.056 Ha.327 Baik Presiden dan Gubernur Kalimantan Barat 
mengakui bahwa kerusakan DAS ini merupakan penyebab utama banjir Sintang.328 Sekalipun 
pasca banjir Pemerintah menyatakan akan memprioritaskan rehabilitasi DAS, pada faktanya, 
Sintang masih menargetkan peningkatan jumlah area konsesi sawit.329 

160. Contoh lain peningkatan kerentanan akibat deforestasi dapat dilihat di dampak pembukaan 
lahan hutan untuk food estate tanaman singkong seluas 30.000 Ha di Kabupaten Gunung Mas 
Kalimantan Tengah, yang kini telah mengakibatkan berkurangnya daerah resapan di 
sepanjang daerah aliran Sungai Tambun dan Tampelas. Hal ini meningkatkan kerentanan, 
dimana konversi lahan sendiri telah berkontribusi menyebabkan banjir di Desa Tawai Baru 

                                                           
325 Global Forest Watch, “Indonesia, Kalimantan Barat, Sintang,” https://www.globalforestwatch.org/ , diakses 30 Juni 2022; data 
Auriga Nusantara menyebutkan jumlah yang sedikit berbeda, yaitu 118.855 Ha deforestasi. 
326 Mapbiomas Indonesia, ”Analisis Auriga Nusantara,” https://mapbiomas.nusantara.earth/, diakses 5 Juli 2022.  
327 Ibid. Lihat juga: Aryo Bhawono, ”Deforestasi Penyebab Banjir Sintang juga Terjadi pada Masa Jokowi,” 
https://betahita.id/news/detail/6797/deforestasi-penyebab-banjir-sintang-juga-terjadi-pada-masa-jokowi.html?v=1637598136, 
diakses 12 Juli 2022. 
328 Lihat: CNN Indonesia, ”Gubernur Kalbar Sebut Deforestasi dan Tambang Penyebab Bencana Banjir,” 
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211109083033-20-718471/gubernur-kalbar-sebut-deforestasi-dan-tambang-
penyebab-bencana-banjir, diakses 12 Juli 2022; CNN Indonesia, ”Jokowi: Banjir Sintang Karena Kerusakan Lingkungan Berpuluh 
Tahun,” https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211116104827-32-721745/jokowi-banjir-sintang-karena-kerusakan-
lingkungan-berpuluh-tahun, diakses 12 Juli 2022. 
329 Antara, ”Pemkab Sintang Targetkan Lahan Sawit 200 Ribu Hektare untuk Perusahaan,” 
https://kalbar.antaranews.com/berita/411802/pemkab-sintang-targetkan-lahan-sawit-200-ribu-hektare-untuk-
perusahaan,diakses 12 Juli 2022. 
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dan Tampelas.330 Kerentanan ini akan meningkat seiring dengan berubahnya pola persipitasi, 
yang dapat menyebabkan curah hujan meningkat hingga rentang abnormal di Indonesia. 

161. Di sisi lain, dukungan pemerintah terhadap alternatif-alternatif yang meningkatkan 
ketahanan iklim, seperti agroekologi atau polikultur skala kecil sangatlah timpang 
dibandingkan dengan dukungan bagi monokultur skala besar. Padahal, studi CPI di Berau 
menemukan bahwa diversifikasi komoditas pertanian skala kecil dapat meningkatkan 
ketahanan ekonomi, memberikan penghasilan hingga 800% lebih tinggi dibandingkan 
monokultur sawit.331 Sementara, agroekologi membantu mengurangi ketergantungan pada 
bahan bakar fosil dalam produksi pangan,332 “baik dengan meningkatkan penyerap karbon 
dalam bahan organik tanah dan biomassa di atas tanah, dan dengan menghindari karbon 
dioksida atau emisi gas rumah kaca lainnya dari pertanian dengan mengurangi penggunaan 
energi langsung dan tidak langsung.”333 

162. Ketergantungan terhadap PLTU berbahan bakar batubara meningkatkan kerentanan dampak 
kesehatan akibat pencemaran udara. Sebagai contoh, 22 unit PLTU batubara di sekitar Jakarta 
telah dan akan semakin berkontribusi pada pencemaran udara Jakarta,334 yang meningkatkan 
kerentanan Jakarta ketika faktor kelembaban dan suhu memperparah perilaku polutan di 
udara, terutama Ozone dan partikulat halus (PM 2,5).335 Pengadu RX menyaksikan dampak ini 
dan mengkhawatirkan dampak kesehatan yang akan ia alami di masa depannya seiring 
memburuknya perubahan iklim.  

163. Sekarang, dengan pemanasan 1,10C, Indonesia sudah mengalami kerentanan yang 
mengharuskan alokasi sumber daya untuk adaptasi yang sangat besar, jika pun adaptasi masih 
dapat dilakukan. Dalam Komunikasi Nasional Ketiga Indonesia untuk Sekretariat UNFCCC 
pada tahun 2017, Indonesia memproyeksikan kebutuhan untuk adaptasi pada tahun 2015-
2020 mencapai Rp 840 Trilyun.336 BNPB, dalam evaluasi data bencana Indonesia 2011 – 2020, 
mencatat bahwa “lebih dari 98% kejadian yang terjadi merupakan kejadian bencana 
hidrometeorologi,” yang menurut BNPB, “cenderung akan terus meningkat setiap tahunnya, 
[antara lain karena] perubahan iklim global.”337 Di tahun 2017, BNPB mencatat penggunaan 
anggaran penanganan bencana meningkat sebanding dengan jumlah bencana, yaitu dari Rp 

                                                           
330 Majalah Tempo, Main-Main Lumbung Pangan, 53034/11-17 Oktober 2021 
331 Climate Policy Initiative, "Fostering Economic Resilience in Berau through Smallholder Crop Diversification," 
https://www.climatepolicyinitiative.org/publication/fostering-economic-resilience-in-berau-through-smallholder-crop-
diversification/, diakses 12 Juli 2022. 
332 Ibid. hlm 31. 
333 Ibid. 
334 CREA memperkirakan tambahan beban emisi dan kesehatan dari PLTU-PLTU batubara yang beroperasi dalam redius 100km dari 
Jakarta, diakses di: CREA, “Transboundary Air Pollution in the Jakarta, Banten, and West Java provinces,” 
https://energyandcleanair.org/publications-old/transboundary-air-pollution-in-the-jakarta-banten-and-west-java-provinces/, 
diakses 12 Juli 2022. 
335 American Public Health Association dan U.S Department of Health and Human Services Centers for Disease Control and 
Prevention, “Climate Change Decreases the Quality of the Air We Breathe,” https://www.cdc.gov/climateandhealth/pubs/air-
quality-final_508.pdf, diakses 12 Juli 2022. 
336 Pemerintah Republik Indonesia, “Third National Communication Under the UNFCCC,” 
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/8360571_Indonesia-NC3-2-Third%20National%20Communication%20-
%20Indonesia%20-%20editorial%20refinement%2013022018.pdf, diakses 12 Juli 2022. Lihat juga: BKF, ”Third National 
Communication,” hlm. 22. 
337 BNPB, ”Satu Dekade Data Bencana Indonesia 2011-2020,” 
https://perpustakaan.bnpb.go.id/bulian/index.php?p=show_detail&id=2024, diakses 12 Juli 2022, hlm. 26, 
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1,34 triliun untuk 1.811 bencana pada 2012 menjadi Rp 2,67 triliun untuk 2.372 bencana pada 
2017.338  

164. Selain itu, langkah-langkah adaptasi dan pengurangan risiko bencana yang sudah Indonesia 
adopsi dalam NDC tidak terintegrasi dengan baik dalam kebijakan sosial, lingkungan dan 
anggaran yang ada di tingkat domestik. Sekalipun Indonesia telah memiliki RAN Adaptasi 
Perubahan Iklim (RAN-API) untuk langkah-langkah adaptasi pra-2020, yang diteruskan dalam 
NDC berikut Peta Jalan Adaptasi NDC pasca 2020,339 rencana-rencana tersebut tidak 
terimplementasi dengan baik, setidaknya di wilayah-wilayah di mana para pengadu 
mengalami dampak iklim: 

a) Pengadu RX, Pengadu Tiwi, dan Pengadu DD tidak menerima peringatan dini yang 
memungkinkan mereka bersiap menghadapi cuaca ekstrim yang menimpa mereka. 
Sekalipun BMKG telah memiliki aplikasi dengan fitur peringatan dini cuaca ekstrim, 
aplikasi tersebut hanya dapat diakses oleh pemilik telepon genggam dengan fitur 
tertentu, mensyaratkan koneksi seluler yang stabil, dan di sebagian lokasi hanya dapat 
diakses oleh orang-orang dengan akses pengetahuan tertentu. Contohnya, dalam konteks 
Seroja, hanya nelayan-nelayan di Oesapa yang pernah mengikuti sekolah lapang informasi 
cuaca yang mengetahui peringatan dini dari aplikasi BMKG melalui seluler masing-masing. 
Pengadu BE, sekalipun menerima informasi peringatan dini, menjelaskan bahwa nelayan 
di Lasiana, NBD, mengabaikan peringatan ini dan tetap melaut karena menganggap 
peringatan mengada-ada dan siklon “tidak pernah terjadi.” 

b) Kejadian siklon Seroja di Kupang yang merusak kapal-kapal nelayan tangkap skala kecil 
menunjukkan bagaimana langkah-langkah adaptasi tidak terintegrasi dengan baik dalam 
perencanaan pembangunan daerah maupun sektoral. Contohnya, sekalipun Pengadu 
Dewa telah berkali-kali mengkomunikasikan kerentanan kapal-kapal yang rusak setiap 
tahunnya (berkisar 5-18 kapal) akibat gelombang dan angin kencang, ia tidak mengetahui 
tindak lanjut apapun yang diambil Pemerintah untuk merespon kerentanan tersebut. 
Pengadu Radith melakukan semua aktivitas rehabilitasi karangnya secara swadaya. Tidak 
satupun pengadu nelayan mengetahui bagaimana RPJMD Kota Kupang maupun Provinsi 
Nusa Tenggara Timur merencanakan program-program adaptasi bagi wilayah mereka, 
baik berupa solusi alamiah seperti penanaman mangrove dan terumbu karang, maupun 
perencanaan perbaikan infrastruktur adaptasi. Pengadu Dewa juga menyoroti beberapa 
aksi iklim yang tidak efektif karena integrasi yang buruk dengan siklus anggaran. 
Penanaman mangrove di Oesapa, yang dilakukan KLHK pada bulan November,340 
merupakan penyia-nyiaan sumber daya karena dalam dua bulan Oesapa akan mengalami 
puncak gelombang tinggi yang akan menghempas mangrove baru yang akarnya masih 
lemah. Sekalipun nelayan Oesapa menyarankan mangrove ditanam di bulan April, 
Pengadu D mendapatkan respon hal tersebut sulit dilakukan karena “anggaran belum 
turun.” 

c) Di sektor pertanian, Kementerian Pertanian dimandatkan untuk meningkatkan literasi 
iklim tentang kerentanan dan risiko, penguatan kapasitas lokal pada praktik terbaik, 

                                                           
338 BKF, ”Third National Communication,” hlm. 13. 
339 KLHK, ” Roadmap Nationally Determined Contribution (NDC) Adaptasi Perubahan Iklim,” 
http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/adaptasi/dokumen/Roadmap_NDC_API_opt.pdf, diakses 12 Juli 2022. 
340 Yulius Seran, ”Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tanam Mangrove di Kota Kupang,” 
https://likuraionline.com/berita/2021/wakil-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-tanam-mangrove-di-kota-kupang/, 
diakses 12 Juli 2022. 
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peningkatan manajemen pengetahuan dan penerapan teknologi adaptif.341 Namun, 
pengalaman Pengadu Pengadu Wazid di Sembalun Pengadu ZA di Demak menunjukkan 
mandat tersebut tidak terimplementasikan dengan baik hingga ke tapak. Sebagai contoh, 
keduanya tidak mengetahui bahwa Kementan memiliki sistem peringatan dini 
“SIPETANI,” aplikasi yang seharusnya menginformasikan prakiraan iklim dan dampaknya, 
termasuk potensi banjir dan kekeringan, prakiraan organisme pengganggu tumbuhan 
(baik gulma, hama, maupun organisme lainnya).342 Selain itu, keduanya tidak pernah 
menerima rekomendasi strategi yang harus dilakukan untuk menghadapi risiko 
kekeringan, banjir, serangan hama, ataupun pilihan teknologi yang dapat digunakan 
untuk beradaptasi.343 Hal ini antara lain disebabkan rekomendasi tersebut memang 
belum ada untuk komoditas cabai dan bawang. Berdasarkan pengecekan di website 
SIPETANI, rekomendasi yang tersedia masih terbatas untuk pengendalian organisme 
pengganggu tanaman utama pada tanaman padi, jagung dan kedelai untuk tahun 2022, 
yang tersedia dalam bentuk PDF setebal seratus halaman lebih.344 

165. Contoh lain program adaptasi yang tidak terintegrasi dengan kebijakan anggaran adalah 
Program Kampung Iklim (“Proklim”). Proklim merupakan program yang berorientasi 
membangun ketangguhan, kapasitas adaptasi dan penurunan emisi di unit-unit masyarakat 
terkecil, yaitu pada tingkat RW atau dusun hingga tingkat kelurahan atau desa.345 Proklim 
telah menghasilkan berbagai praktik terbaik solusi ketangguhan lokal, seperti perbaikan 
serapan air melalui biopori dan sumur infiltrasi, penadahan air hujan, perlindungan mata air 
berbasis konservasi,346 penggunaan pemangsa alami untuk pengendalian hama,347 dan 
sebagainya. Namun, Proklim tidak didanai pusat, dan dengan demikian Kemenkeu belum 
mengevaluasi berapa pendanaan publik yang digunakan untuk mendanai Kampung Iklim 
dalam evaluasi anggaran iklim.348 Pendanaan proklim bersumber dari anggaran Pemerintah 
Daerah dan anggaran yang tersedia di tingkat kabupaten dan kelurahan atau desa,349 dan 
kerap kali dianggarkan dengan sangat minim. Sebagai contoh, pada tahun 2019, DKI Jakarta 
menganggarkan Rp 275 juta untuk Proklim.350 Anggaran di provinsi lainnya tidak tersedia 
dalam kanal yang dapat diakses publik.  

                                                           
341 KLHK, ”Roadmap Nationally Determined Contribution (NDC) Adaptasi Perubahan Iklim,” 
http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/adaptasi/dokumen/Roadmap_NDC_API_opt.pdf, diakses 12 Juli 2022. 
342 Indonesia, Menteri Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian tentang Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan 
Iklim pada Sektor Pertanian, No. 39/PERMENTAN/HM.130/8/2018. 
343 Ibid., Pasal 8 ayat (2) 
344 Kementan, ”SIPERDITAN - SIPETANI,” http://sipetani.pertanian.go.id:8081/siperditan/, diakses 12 Juli 2022. 
345 KLHK, ”Knowledge Center Perubahan Iklim: Proklim,” http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/aksi/proklim, diakses 12 Juli 
2022. 
346 Azka Nur Medha, “Climate governance and the role of local institutions in facilitating adaptive capacity: The case of the ‘Climate 
Village Program’, DKI Jakarta, Indonesia,” (Tesis Magister Institut Teknologi Bandung, 2020), hlm. 22. Contoh program yang disoroti 
merupakan studi kasus dari Malakasari dan Cempaka Putih, DKI Jakarta. 
347 Eriaandra Budhisurya dan Bayu Nuswantara, “Analisis Partisipasi Petani dalam Pemanfaatan Burung Hantu (Tyto Alba) di Desa 
Tlogoweru Kabupaten Demak,” Prosiding Seminar Nasional Fakultas Pertanian UNS, Vol. 1 No. 1. 
348 Badan Kebijakan Fiskal, Pendanaan Publik Untuk Pengendalian Perubahan Iklim Indonesia: 2016-2018, (Jakarta: Kementerian 
Keuangan, 2019), hlm. 76. Dalam publikasi tersebut, Proklim hanya disebutkan sebagai salah satu program, dengan keterangan 
“Melalui Proklim, Pemerintah Indonesia memberikan penghargaan terhadap masyarakat di desa tertentu yang telah melakukan 
upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan.” 
349 Partnership on Transparency in the Paris Agreement, ”Strengthening Community Level Climate Change Adaptation and 
Mitigation Actions: Indonesia’s Climate Village Programme (Proklim),” https://transparency-
partnership.net/system/files/document/200113_GPD_Indonesia_RZ.pdf, diakses 12 Juli 2022. 
350 DPRD Provinsi DKI Jakarta, “Anggaran Program Kampung Iklim Disetujui Komisi D Rp275 Juta,” https://dprd-
dkijakartaprov.go.id/anggaran-program-kampung-iklim-disetujui-komisi-d-rp275-juta/, diakses 12 Juli 2022. 

http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/adaptasi/dokumen/Roadmap_NDC_API_opt.pdf
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166. Di sisi lain, Indonesia lebih memprioritaskan tindakan adaptasi berbasis infrastruktur, padat 
karbon, dan belum memprioritaskan tindakan adaptasi berbasis alam yang meningkatkan 
ketangguhan di tingkat lokal. Sebagai contoh, serapan terbesar dari alokasi anggaran adaptasi 
Indonesia ada pada Kementerian PUPR sebesar Rp 35,52 triliun,351 yang digunakan untuk 
pembangunan bendungan, pembangunan rumah susun, peningkatan kualitas rumah 
swadaya, normalisasi sungai dan pembangunan/peningkatan tanggul, serta pembangunan 
fasilitas air baku.352 Proyek-proyek infrastruktur ini diperlukan, namun dapat menjadi 
kontraproduktif jika “proyek-proyek rekayasa keras adaptasi perubahan iklim telah dilakukan 
tanpa penilaian lingkungan yang tepat.”353  

167. Hal ini telah dialami oleh Pengadu ZA, yang kerentanannya justru diperparah dengan proyek 
bendungan yang ditujukan untuk persediaan air bagi Demak di musim kemarau. Banjir yang 
merusak tanaman bawang ZA pada Januari 2021 merupakan dampak langsung dari 
infrastruktur bendungan tersebut, yang menjadikan tanah tempat ZA menanam menjadi 
sangat rentan terhadap peningkatan curah hujan. Ini merupakan contoh program adaptasi 
yang gagal “memprioritaskan solusi ramah lingkungan,”354 dan tidak “menilai dampak dari 
solusi rekayasa keras secara hati-hati.”355  

168. Pengalaman yang sama dialami Dewa dan para nelayan Oesapa, dimana tanggul pemecah 
ombak yang dibangun 10m di depan perumahan warga “sangat merugikan karena setiap 
tahun atap seng rumah harus diganti karena terkena batu dari pemecah ombak.” Proses 
pembangunan tidak pernah didiskusikan dengan warga, yang baru mengetahui bahwa ada 
proyek setelah melihat papan penanda proyek.  

169. Pengalaman ZA dan Dewa merepresentasikan banyak contoh lain di dalam konteks nasional, 
di mana terdapat sederet proyek solusi keras adaptasi yang mendapatkan kemudahan proses 
sebagai Proyek Strategis Nasional.356 Proyek-proyek solusi keras ini mencakup [48] proyek 
bendungan di seluruh Indonesia dan satu tanggul laut di tiga provinsi.357 Sebagaimana akan 
dijelaskan dalam Bagian [4.3.3.], salah satu kemudahan yang dinikmati PSN adalah 
kelonggaran persyaratan penilaian dampak lingkungan dan pelibatan masyarakat bagi proyek. 

170. Di sisi lain, alokasi sumber daya Indonesia untuk “solusi rekayasa lunak, seperti rehabilitasi 
hutan bakau atau penghalang alami lainnya terhadap banjir,”358 justru belum dioptimalkan. 
Padahal, solusi ini “dalam banyak kasus dapat berkelanjutan dan membuat pulau-pulau lebih 
tahan terhadap pergerakan laut, tanpa memerlukan bangunan yang mahal dan berat.”359 
Kontras dengan anggaran yang dialokasikan untuk solusi keras, solusi berbasis alamiah, yang 

                                                           
351 Badan Kebijakan Fiskal, Pendanaan Publik Untuk Pengendalian, hlm. 58. 
352 Ibid. Hlm. 60. 
353 Laporan Komisi Hak Asasi Manusia PBB (UNCHR) (Sub-Komisi) oleh Pelapor Khusus Raquel Rolnik, “Laporan Pelapor Khusus 
tentang Perumahan yang Layak sebagai Komponen Hak atas Standar Hidup yang Layak, dan Hak atas Non- Diskriminasi dalam 
Konteks Ini. Addendum,” 2010, https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/102/16/PDF/G1010216.pdf?OpenElement., hlm. 16. , diakses 12 Juli 2022. 
354Ibid. 
355Ibid., hlm. 69. 
356 Indonesia, Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan 
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. 
357 Proyek strategis nasional no. 180, tanggul pantai di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten, Lihat: Ibid.,Tabel 1, Lampiran,  
358 Laporan Komisi Hak Asasi Manusia PBB (UNCHR) (Sub-Komisi) oleh Pelapor Khusus Raquel Rolnik, “Laporan Pelapor Khusus 
tentang Perumahan yang Layak sebagai Komponen Hak atas Standar Hidup yang Layak, dan Hak atas Non- Diskriminasi dalam 
Konteks Ini. Addendum,” 2010, https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/102/16/PDF/G1010216.pdf?OpenElement. , diakses 12 Juli 2022. 
359 Ibid. 



SANGAT RAHASIA 

72 

memiliki manfaat ganda pemenuhan hak, menikmati anggaran yang relatif kecil. Contohnya, 
anggaran adaptasi yang digunakan KLHK pada tahun 2018 untuk penyiapan kawasan 
perhutanan sosial sebesar Rp 328,5 milyar, atau 0,9% dari anggaran adaptasi PUPR.360 
Sementara, KKP hanya menggunakan Rp 87,4 milyar.361 

171. Selain itu, implementasi solusi lunak pun kerap kali tidak efektif. Di Oesapa, misalnya, 
penanaman mangrove dilakukan di bulan November, sementara gelombang terbesar terjadi 
di bulan Januari. Saran nelayan Oesapa untuk memindahkan waktu penanaman ke bulan April 
tidak dihiraukan Pemerintah, yang “anggarannya baru turun di bulan September.”  

172. Pada akhirnya, sekalipun perundang-undangan Indonesia telah menyediakan mekanisme 
perlindungan sosial untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana dan tekanan terkait 
iklim, setidaknya bagi para pengadu dan nelayan, Indonesia masih gagal memastikan 
mekanisme ini terimplementasi dan berdampak bagi para penerima manfaatnya.  

173. Sebagai contoh, para pengadu nelayan yang terdampak siklon Seroja seharusnya 
mendapatkan perlindungan dari asuransi nelayan, yang berdasarkan Undang-Undang No. 7 
Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (“Undang-Undang Nelayan”) 
seharusnya mencakup kerusakan perahu dan alat tangkap akibat perubahan iklim.362 Bagian 
“jaminan risiko penangkapan ikan, pembudidaya ikan dan usaha pergaraman” dalam undang-
undang tersebut menyatakan bahwa jaminan risiko mencakup “hilang atau rusaknya sarana 
penangkapan ikan,” yang disebabkan “dampak perubahan iklim.”363 Jaminan terhadap risiko 
ini “diberikan dalam bentuk asuransi perikanan.”364 Namun, dalam praktiknya, JASINDO, 
penyedia asuransi perikanan, tidak menyediakan perlindungan yang melingkup risiko 
kerusakan sarana perikanan seperti kapal, mesin kapal dan alat tangkap. Untuk nelayan 
tangkap, asuransi yang tersedia hanya menjamin risiko kematian, cacat tetap dan biaya 
pengobatan akibat kecelakaan, serta santunan kematian alami.365  

174. Contoh lain adalah perlindungan terhadap petani dari dampak perubahan iklim dalam bentuk 
asuransi pertanian, yang seharusnya dapat dinikmati Pengadu Wazid dan ZA. Undang-Undang 
No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (“Undang-Undang 
Petani”) mewajibkan Pemerintah untuk memberikan perlindungan dari kerugian gagal panen, 
termasuk akibat “dampak perubahan iklim,” dalam bentuk asuransi petani.366 Dalam 
peraturan pelaksananya, asuransi ini mencakup “asuransi tanaman,” meliputi “tanaman 
pangan, hortikultura, dan perkebunan.”367 Namun, dalam praktiknya, perlindungan yang 
disediakan JASINDO untuk tanaman pangan hanya mencakup komoditas padi melalui 

                                                           
360 Kemenkeu, Op.Cit., hlm. 74. 
361,Ibid., Tabel 8: Komposisi Anggaran Mitigasi dan Adaptasi Kementerian dan Lembaga Tahun 2018. 
362 Pasal 3 huruf e UU Pemberdayaan Nelayan secara tersurat mencantumkan bahwa tujuan undang-undang mencakup 
“melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran.” Lihat: Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan 
Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Ikan, UU No. 7 Tahun 2016, LN No. 68 Tahun 2016, TLN No. 5870, Ps. 
3 huruf e. 
363 Ibid., Ps. 30 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf c. 
364 Ibid.,Pasal 30 ayat (4). 
365 Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tentang Petunjuk 
Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan Tahun Anggaran 2021, No. 31 Tahun 2021, Bagian C, hlm. 5. 
366 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU No. 19 Tahun 2013, LN No. 131 Tahun 2013, TLN No. 
5433, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) huruf d. 
367 Indonesia, Menteri Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian RI tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian, No. 
40/Permentan/SR.230/7/2015, Pasal 8 ayat (1) 
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Asuransi Usaha Tani Padi.368 Akibatnya, Pengadu Wazid dan ZA, yang keduanya tidak bertani 
komoditas padi, tidak dapat melindungi diri dari risiko perubahan iklim. 

175. Contoh-contoh kegagalan di atas menunjukkan bahwa sekalipun Indonesia telah memiliki 
komitmen dan peta jalan adaptasi dalam skala nasional, Pemerintah masih gagal membangun 
ketahanan dan adaptasi yang memadai terhadap dampak perubahan iklim saat ini dan yang 
diproyeksikan di Indonesia, terutama dalam mengelola kerentanan terhadap dampak iklim di 
unit-unit terkecil masyarakat. 

4.4.3.  Pemerintah gagal memenuhi tanggung jawab prosedural untuk memastikan bahwa semua 

aksi-aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim inklusif, partisipatif dan berkeadilan 

176. Kegagalan utama pemerintah dalam memastikan aksi-aksi mitigasi dan adaptasi perubahan 
iklim yang inklusif, partisipatif dan berkeadilan terutama tampak dalam tertutupnya proses-
proses pengambilan kebijakan yang kontradiktif dengan komitmen iklim Indonesia. Sebagai 
contoh, Pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang mereduksi partisipasi publik 
dalam sektor-sektor padat karbon, antara lain dengan: 

a) memasukkan sejumlah besar proyek-proyek padat karbon dan solusi rekayasa keras 
adaptasi ke dalam daftar ‘proyek strategis nasional’ (PSN), tanpa adanya transparansi dan 
ruang partisipasi mengenai pengambilan keputusan terkait proyek-proyek apa saja yang 
masuk dalam daftar PSN.  

b) kemudahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja bagi kegiatan ‘pembangunan untuk 
kepentingan umum.’ Undang-Undang Cipta Kerja mengizinkan kegiatan pembangunan 
untuk kepentingan umum mengubah rencana tata ruang wilayah (RTRW) alih-alih 
mematuhi rencana tersebut,369 dan dengan demikian memberikan proyek tersebut 
kesempatan untuk melewati proses partisipasi publik dalam penetapan RTRW, termasuk 
analisis dampak iklim dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Selain itu, kegiatan 
pembangunan untuk kepentingan umum dapat mengubah perubahan tata guna lahan 
pertanian berkelanjutan,370 dikecualikan dari persyaratan penilaian dampak 
lingkungan,371 dan dikecualikan dari persyaratan tidak tumpang tindih dengan wilayah 
konservasi.372 Pengadaan tanah untuk kegiatan ini juga tidak memberikan pilihan bagi 
pemilik atau penguasa tanah untuk menolak pengambilalihan tanah oleh negara.373 

c) melemahkan persyaratan pelibatan masyarakat dalam Undang-Undang PPLH, antara lain 
dengan: (i) mereduksi elemen yang harus dilibatkan dalam konsultasi publik Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sehingga masyarakat pemerhati lingkungan dan 

                                                           
368 Jasindo Agri, diakses di: Jasindo Agri, ”Produk,” https://jasindo.co.id/product/ritel/agri, diakses 12 Juli 2022; produk lain yang 
dilingkup JASINDO adalah Asuransi Usaha Ternak Sapi untuk peternakan. 
369 Dalam Pasal 18 UU Cipta Kerja, perubahan rencana tata ruang kurang dari lima tahun dimungkinkan berdasarkan 'perubahan 
kebijakan strategis nasional.' Lihat: Indonesia, Undang-Undang Penataan Ruang, UU No. 26 Tahun 2007, LN No. 68 Tahun 2007, 
TLN No. 4725, Ps. 20 ayat (5), Ps. 23 ayat (5) dan Ps. 26 ayat (6), sebagaimana diubah dalam: Indonesia, Undang-Undang Cipta 
Kerja, Ps. 18. 
370 Revisi Pasal 44 UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Lihat: Indonesia, Undang-Undang Cipta Kerja, Ps. 122. 
371 Penambahan Pasal 19C UU Pengadaan Tanah. Lihat: Indonesia, Undang-Undang Cipta Kerja, Ps. 121. 
372 Ibid., PSN dikecualikan dari syarat (pernyataan) di luar kawasan hutan dan di luar kawasan pertambangandan (pernyataan) di 
luar lahan gambut / garis konservasi pantai. 
373 Sekalipun ketentuan ini telah ada dalam UU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, UU Cipta Kerja menguatkan 
kemudahan pengadaan tanah, a.l. dengan konversi otomatis dari berbagai status tata guna lahan yang mungkin melarang 
pengembangan proyek ke status yang disyaratkan oleh 'keputusan penentuan lokasi.' (Pasal 10 UU Pengadaan Tanah). Status tata 
guna lahan yang sebelumnya dilindungi mencakup kawasan hutan, tanah kas desa, tanah wakaf dan/atau aset pemerintah/BUMN 
(Pasal 8 UU Pengadaan Tanah, Lihat: Indonesia, Undang-Undang Cipta Kerja, Ps. 121. 
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masyarakat yang terpengaruh atas segala keputusan dalam AMDAL tidak wajib 
dilibatkan.374 Selain itu, mekanisme persyaratan pemberian informasi dalam Undang-
Undang Cipta Kerja mereduksi frekuensi, jangka waktu, maupun cara penyampaian 
informasi rencana kegiatan.375 

177. Selain itu, dalam merevisi beberapa ketentuan substantif di bidang energi dan kehutanan 
yang secara signifikan memberikan kemudahan bagi proyek-proyek padat karbon 
sebagaimana dijelaskan dalam Bagian 4.4.2., Pemerintah mengabaikan aspirasi berbagai 
kelompok – termasuk kelompok yang paling terdampak deforestasi dan penggunaan bahan 
bakar fosil – dan mengecualikan mereka dari proses.  

178. Contohnya, dalam proses revisi Undang-Undang Minerba pada tahun 2020, masyarakat dan 
organisasi lingkungan yang paling terdampak ketentuan-ketentuan bermasalah yang diubah 
atau dikuatkan dalam Undang-Undang tersebut tidak dilibatkan. Dua masyarakat yang pernah 
dipidana karena ketentuan pidana terhadap setiap orang yang “merintangi atau mengganggu 
kegiatan usaha pertambangan”376 mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah 
Konstitusi. Salah satu materi utama yang diuji adalah jaminan tidak adanya perubahan 
pemanfaatan ruang untuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Izin Usaha 
Pertambangan Khusus (WIUPK),377 yang “melanggar aspek prosedural dari hak atas 
lingkungan hidup yang baik dan sehat, yaitu hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan 
keputusan; […] dan hak untuk mendapatkan akses keadilan.”378 Secara umum, para pemohon 
hak uji materiil mendalilkan bahwa perubahan dalam Undang-Undang menyebabkan 
pelibatan masyarakat menjadi semakin sulit, atau bahkan mustahil untuk dilakukan. 

179. Contoh lain adalah proses revisi Undang-Undang Cipta Kerja, yang menuai ratusan 
demonstrasi penolakan dari berbagai kalangan, termasuk oleh kelompok-kelompok 
masyarakat yang terdampak proyek-proyek padat karbon dan deforestasi dan organisasi 
lingkungan. Undang-Undang Cipta Kerja menghasilkan setidaknya sebelas permohonan hak 
uji materiil dan uji formil,379 lima diantaranya mempermasalahkan tidak transparan dan tidak 
bermaknanya proses pelibatan masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang tersebut.380 
Dua diantaranya mempermasalahkan implikasi perubahan dalam Undang-Undang tersebut 
terhadap reduksi pelibatan masyarakat.381 Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi memutus 

                                                           
374 Perubahan Pasal 26 UU PPLH. Lihat: Indonesia, Undang-Undang Cipta Kerja, Ps. 23. 
375 UU Cipta Kerja mengganti persyaratan untuk memastikan pengumuman dilakukan 'dengan cara yang mudah diketahui 
masyarakat' menjadi pengumuman melalui sistem elektronik atau cara lain yang ditentukan oleh pemerintah pusat. UU ini juga 
mengurangi jumlah pengumuman, dengan menghilangkan syarat mengumumkan rencana kegiatan saat permintaan izin 
lingkungan diterima. Dalam UU Cipta Kerja, pengumuman hanya dilakukan satu kali ketika Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan 
(SKKLH) sudah diberikan kepada pemrakarsa kegiatan. Lihat Perubahan Pasal 39(1) dan (2) UU PPLH dalam: Ibid. 
376 Indonesia, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No. 4 Tahun 2009, LN No. 4 Tahun 2009, TLN No. 4959, 
Ps. 162 
377 Tim Advokasi UU Minerba, ”Permohonan Perbaikan Pengujian UU No. 3 Tahun 2020, argumentasi mengenai Pasal 17A ayat (2), 
Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B UU No. 3 Tahun 2020,” 
https://www.mkri.id/public/filesimpp/berkasReg_3391_Perbaikan%20Permohonan%20Registrasi%2037%20PUU%20XIX%202021
.pdf, diakses 12 Juli 2022, hlm. 27. 
378 Ibid. 
379 Mahkamah Konstitusi RI, ”Putusan Mahkamah Konstitusi RI (kata kunci “Cipta Kerja”),” 
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=5&cari=cipta%20kerja&menu=5, diakses 8 Juli 2022. 
380 Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 4/PUU-XIX/2021, hlm. 145-150,; Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 103/PUU-XVIII/2020, 
hlm. 173-174; Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 6/PUU-XIX/2021, hlm. 24-25; Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 107/PUU-
XVIII/2020, hlm. 16-40; 56-62; Mahkamah Konstitusi Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 61, 83-87 
381 Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 55/PUU-XIX/2021, hlm. 4, 14, 17, 20-28; Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 91/PUU-
XVIII/2020, hlm. 61, 83-87.   
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setidaknya pada satu perkara bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja 
inkonstitusional bersyarat, salah satunya “berkenaan dengan asas keterbukaan harus 
menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna, yang merupakan 
pengejawantahan perintah konstitusi pada Pasal 22A UUD 1945.”382 

180. Pada akhirnya, dalam hal adaptasi sekalipun, aksi-aksi adaptasi perubahan iklim yang 
dilakukan Pemerintah belum memenuhi kewajiban transparansi, inklusivitas dan partisipasi 
publik yang disyaratkan tanggung jawab hak asasi manusianya. Contohnya, sebagaimana 
dijelaskan dalam Bagian 4.4.2., nelayan Oesapa tidak dilibatkan dalam keputusan-keputusan 
adaptasi yang berdampak pada mereka, termasuk pembangunan tanggul pemecah ombak 
yang justru merusak tempat tinggal mereka, kegiatan penanaman mangrove maupun 
kegiatan-kegiatan lainnya. Pengadu Radith juga tidak mendapatkan informasi apakah 
pemerintah memprioritaskan restorasi terumbu karang di Kupang sebagai bagian dari 
adaptasi perubahan iklim; dan apakah ia dapat memperluas skala restorasi terumbu 
karangnya dengan dukungan pemerintah.  

 

4.5.  Dengan berkontribusi dan memperparah dampak perubahan iklim yang dapat diprediksi, 
Pemerintah telah melanggar hak asasi manusia para pengadu 

181. Sebagaimana dijelaskan dalam Bagian 4.4., Pemerintah telah mengetahui dampak-dampak 
perubahan iklim terhadap penikmatan hak-hak asasi manusia. Namun, Pemerintah tetap 
tidak mengalokasikan sumber daya maksimum yang tersedia pada target setinggi mungkin 
dalam aksi mitigasinya; dan justru terus mendukung sektor-sektor padat karbon dengan 
hukum, kebijakan, bahkan sumber dayanya. Tindakan ini juga memperparah kerentanan di 
tapak, yang dikombinasikan dengan kurangnya sinergi untuk mematikan adaptasi terlaksana 
di tapak, menyebabkan berbagai kegagalan adaptasi di berbagai wilayah yang telah 
terdampak kejadian iklim. Pada akhirnya, proses-proses pemerintah dalam aksi-aksi iklimnya, 
termasuk proses yang kontraproduktif, sangat minim diinformasikan dan dapat diakses 
masyarakat. Dalam bagian ini, para pengadu akan menguraikan bagaimana tindakan dan 
pengabaian pemerintah sebagaimana diuraikan dalam Bagian 4.4. telah menyebabkan 
pelanggaran hak-hak asasi manusia mereka. 

4.5.1.  Dengan berkontribusi dan memperparah dampak perubahan iklim yang dapat diprediksi, 
Pemerintah mengurangi hak hidup para pengadu (Pasal 28(A) UUD 1945) dan hak untuk 
hidup sejahtera lahir batin di lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28H) 

182. Pasal 28A UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan 
hidup dan keberadaannya,”383 dan Pasal 28 H(1) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak 
hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang 
baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”  

183. Pasal 28H UUD 1945 mengandung tiga hak yang sangat terkait satu sama lain yang harus 
diinterpretasikan secara bersama-sama: hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak 
hidup dan hak atas kesehatan. Pemerintah Indonesia telah mengakui keterkaitan ini. Sebagai 
contoh, Undang-undang PPLH mengamanatkan bahwa perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup harus “melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari 
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, untuk menjamin keselamatan, 

                                                           
382 Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 392-394; hlm. 413-414 
383 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Ps. 28A. 
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kesehatan, dan kehidupan manusia… demi kepentingan masa kini dan generasi yang akan 
datang ” (Bagian 2 Pasal 3 Undang-Undang PPLH).384 Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga 
membingkai ketiga hak ini dalam satu pasal, menjamin “hak untuk hidup, mempertahankan 
hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya” bersama dengan hak [hidup] “tenteram, aman, 
damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin” dan hak atas “lingkungan hidup yang baik dan 
sehat.”385 

184. Sebagaimana diuraikan di bawah ini, tindakan dan kelalaian pemerintah terhadap perubahan 
iklim merupakan pelanggaran terhadap Pasal 28H (1) UUD 1945 secara keseluruhan dan 
ketiga unsur hak di dalamnya: hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak untuk 
hidup, dan hak atas kesehatan.  

a)  Hak atas lingkungan yang baik dan sehat 

185. Penikmatan hampir semua hak asasi manusia bergantung pada lingkungan yang sehat. 
Undang-Undang PPLH telah menginterpretasikan bahwa perlindungan lingkungan mencakup 
iklim yang aman, karena Undang-Undang PPLH secara eksplisit mengakui perubahan iklim 
sebagai salah satu ancaman lingkungan yang paling penting386 dan mencakup perangkat 
regulasi khusus untuk melindungi dan mengelola lingkungan dari ancaman perubahan 
iklim.387   

186. Pemerintah tidak mungkin menegakkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat tanpa 
mengambil tindakan untuk memastikan iklim yang aman dan mencegah dampak iklim yang 
dapat diperkirakan. Perubahan iklim dikaitkan dengan pelanggaran hak atas lingkungan hidup 
yang sehat, karena menyebabkan cuaca ekstrem dan bencana alam, merusak ekosistem, dan 
membahayakan spesies. 

187. Hukum internasional mengakui bahwa perubahan iklim merusak hak atas lingkungan yang 
sehat. Menyusul resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB tahun 2021 yang menegaskan bahwa 
semua Negara harus bekerja menuju “lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan” 
sebagai hak asasi manusia,388 Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menegaskan 
bahwa resolusi ini “dengan jelas mengakui degradasi lingkungan dan perubahan iklim sebagai 
krisis hak asasi manusia yang saling berhubungan.”389  Pelapor Khusus David Boyd telah 
menetapkan bahwa tindakan terhadap perubahan iklim diperlukan untuk mewujudkan hak 
atas lingkungan yang sehat,390 dan bahwa Negara harus bertindak dengan tepat: “Negara 
tidak boleh melanggar hak atas iklim yang aman melalui tindakan mereka sendiri; harus 
melindungi hak tersebut agar tidak dilanggar oleh pihak ketiga, terutama pelaku bisnis; dan 

                                                           
384 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan LIngkungan Hidup, Ps. 3. 
385 Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886, Ps. 9 ayat (1), 
(2), dan (3). 
386 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bagian Menimbang huruf a dan e. 
387 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ps. 10 ayat (2) dan (4) ( Rencana Perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup atau 'RPPLH'); Pasal 16 huruf e ( Kajian lingkungan hidup Strategi atau 'KLHS'); Pasal 21 ayat (2) 
dan (4) ( Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim ); Pasal 57 ayat (4) ( Pelestarian fungsi atmosfer melalui mitigasi dan 
adaptasi perubahan iklim ); Pasal 63 ayat (1) huruf j ( tugas dan berwenang Pemerintah mencakup menetapkan dan melaksanakan 
kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim ). 
388Resolusi PBB 48/13 dan 48/14 membentuk pelapor khusus khusus tentang hak asasi manusia dan perubahan iklim. 

389 UN Human Rights, ” Bachelet hails landmark recognition that having a healthy environment is a human right,” 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27635&LangID=E, diakses 12 Juli 2022.  
390 United Nations, ”A/74/161,”https://undocs.org/A/74/161 ￼diakses 12 Juli 2022, hlm. 13. 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27635&LangID=E
https://undocs.org/A/74/161


SANGAT RAHASIA 

77 

harus menetapkan, menerapkan, dan menegakkan hukum, kebijakan, dan program untuk 
memenuhi hak itu.”391   

188. Semua pengadu menghadapi dampak perubahan iklim saat ini dan di masa depan yang 
mengganggu penikmatan hak mereka atas lingkungan yang baik dan sehat, khususnya iklim 
yang aman. Semua perubahan lingkungan akibat perubahan iklim yang dideskripsikan dalam 
Bagian 4.1.1. telah dan akan semakin berdampak pada penikmatan hak atas lingkungan hidup 
para pengadu, misalnya: 

a) Pengadu MA, J dan Rasya semuanya telah mengalami peningkatan panas, bahkan panas 
ekstrim, di Samarinda dan Jakarta. Seiring dengan meningkatnya pemanasan global, 
frekuensi dan intensitas hari-hari panas dan pulau panas perkotaan diprediksi akan 
meningkat. Semua pengadu anak telah mengalami tahun-tahun terpanas yang jauh lebih 
signifikan dibandingkan generasi sebelumnya; misal, pengadu MA yang baru berusia tujuh 
tahun telah mengalami beberapa rekor teratas tahun-tahun paling panas yang pernah 
dicatat Indonesia, yaitu 2016, 2019 dan 2020.￼ Dalam skenario emisi tinggi, pada 2100 
bagian timur Sumatera, bagian timur Kalimantan, dan bagian timur laut Jawa dapat 
mengalami 10-40 hari dengan suhu di atas 400C setiap tahunnya. Bahkan jika pemanasan 
global mencapai 20C, hampir seluruh dataran rendah di Indonesia akan menjadi terlalu 
panas untuk hidup. 

b) Panas ekstrim telah membawa kekeringan di berbagai daerah, salah satunya tempat asal 
Pengadu Wazid di Sembalun. Di tahun 2018 saja, kekeringan telah berdampak pada 4,87 
juta jiwa rakyat Indonesia di 4,053 desa. Tidak hanya berdampak pada akses terhadap air 
bersih dan pertanian, kekeringan juga pada ekosistem yang menopang hidupnya. 
Kekeringan ekstrim di NTB dan NTT pada tahun 2020 menimbulkan kebakaran hutan, 
menjadikan NTB dan NTT pusat kebakaran hutan yang baru dengan luas wilayah terbakar 
lebih dari 352,222 Ha.  

c) Pengadu RX dan Tiwi telah mengalami curah hujan ekstrim yang menyebabkan banjir di 
Malang dan Sintang; dan pengadu DD telah mengalami badai di Jayapura. BNPB, dalam 
evaluasi data bencana Indonesia 2011 – 2020, mencatat 25.443 kejadian 
hidrometeorologi selama periode tahun 2011-2020, yang didominasi oleh banjir, tanah 
longsor dan puting beliung – sebagian besar didominasi peningkatan curah hujan yang 
jatuh di wilayah-wilayah yang telah memiliki kerentanan.392 Beberapa wilayah Indonesia 
termasuk Sumatera, Kalimantan dan pulau-pulau kecil diprediksi akan lebih basah 
sehingga menimbulkan risiko banjir dan tanah longsor yang samakin tinggi. Bersama 
dengan bencana-bencana hidrometeorologi ini, seperti pengalaman Tiwi, RX, dan DD, 
berbagai masalah lingkungan lainnya yang menggerogoti kesejahteraan lahir batin 
mereka yang terdampak, turut hadir dan memerlukan waktu yang lama untuk dapat 
dipulihkan. 

d) Baik panas ekstrim maupun curah hujan ekstrim serta tidak terprediksinya musim juga 
berdampak terhadap tumbuhan pangan, sebagaimana telah dialami Pengadu ZA dan 
Wazid. Keduanya menyaksikan peningkatan hama dan gulma seiring dengan peningkatan 
kelembaban. Pengadu ZA menyaksikan gagal panen akibat curah hujan ekstrim, dan 
Pengadu Wazid menyaksikan penurunan kuantitas dan kualitas hasil panen akibat 

                                                           
391Ibid. 
392 BNPB, ”Satu Dekade Data Bencana Indonesia 2011-2020,”  
https://perpustakaan.bnpb.go.id/bulian/index.php?p=show_detail&id=2024, diakses 12 Juli 2022, hlm. 26. 
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kekeringan. Seiring dengan perubahan iklim, tanaman pangan akan mengalami lebih 
banyak ancaman, baik ketersediaannya maupun nutrisinya. 

e) Pengadu Dewa, MB, BE, AS dan Radith telah mengalami siklon tropis yang dipengaruhi 
perubahan iklim. Siklon menghancuran ekosistem penting yang selama ini menopang 
pencaharian mereka, terumbu karang, yang membantu stabilitas stok ikan. Dengan 
hancurnya karang, stok ikan di perairan Kupang menurun drastis dan tidak kunjung pulih. 
Tidak hanya itu, kesempatan mereka untuk memulihkan terumbu karang dibayangi 
ancaman pemanasan yang mengakibatkan pemutihan karang, yang pernah Pengadu 
Radith saksikan sebelum siklon. Intensitas siklon tropis akan semakin meningkat seiring 
dengan perubahan iklim. Pada 2100, Indonesia dapat kehilangan tutupan terumbu karang 
25-82% pada skenario emisi tinggi, yang akan menurunkan potensi tangkapan ikan hingga 
65%. 

f) Pengadu DD mengalami banjir rob dan gelombang tinggi di Biak, yang telah terjadi dan 
akan semakin parah seiring dengan memburuknya perubahan iklim. Dampak ini 
merupakan salah satu dampak yang sudah di depan mata: dalam delapan tahun, 5,5 juta 
s.d. 8 juta jiwa akan terdampak banjir dari gelombang badai seratus tahunan. Pada 2050, 
beberapa kota pesisir dan pulau-pulau kecil akan mengalami kejadian ekstrim permukaan 
laut setiap tahun pada 2050. Pada 2070-2100, dalam skenario emisi tinggi, lebih dari 4,2 
jiwa di Indonesia akan terdampak bajir rob permanen. 

189. Pada intinya, dengan gagal mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi emisi 
pada ambisi setinggi mungkin dan membangun ketahanan iklim, pemerintah telah melanggar 
hak pengadu atas lingkungan yang baik dan sehat dan semua hak yang mengalir darinya.  

b) Hak untuk hidup 

190. Hak untuk hidup dijamin dalam Pasal 28A dan 28H(1) UUD 1945. Pasal 28A menyatakan, 
“Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan keberadaannya.”393  

191. Hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang paling dasar, dari mana semua hak lainnya 
mengalir.394  Untuk melindungi hak ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk tidak melakukan 
tindakan yang mengakibatkan perampasan kehidupan secara sewenang-wenang, dan 
kewajiban untuk melindungi terhadap perampasan kehidupan oleh pelaku swasta. Negara 
dapat melanggar hak untuk hidup dengan mengekspos korban pada risiko perampasan 
kehidupan yang nyata, bahkan jika “ancaman dan situasi tersebut tidak mengakibatkan 
hilangnya nyawa.”395 

192. Komnas HAM sebelumnya telah menerima bahwa , dalam melindungi [menegakkan] hak 
untuk hidup, negara berkewajiban untuk mencegah cedera kesehatan dan kematian dari 
faktor lingkungan yang dapat diprediksi . Dalam pendapat hukum sahabat pengadilan yang 
disampaikan Komnas HAM dalam Melanie Subono, dkk v. Presiden Republik Indonesia, dkk. 
Komnas HAM menyimpulkan bahwa kegagalan pemerintah dalam mengendalikan 
pencemaran udara di Jakarta melanggar hak hidup, hak atas lingkungan hidup yang baik dan 
sehat, serta hak atas kesehatan.396 Komnas HAM secara implisit mengakui bahwa kematian 

                                                           
393 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Ps. 28A. 
394 UNHRC, ”Komentar Umum No. 36, CCPR/C/GC/36“ https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/261/15/PDF/G1926115 .pdf?OpenElement, diakses 12 Juli 2022, hlm. 2.  
395 Ibid., hlm. 7. 
396 Komnas HAM, Surat no. 070/AC-PMT/I/2021; Amicus Curiae Brief Perkara No. 374/ Pdt.G /LH/2019/ PN.Jkt.Pst, hlm. 7. 
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dini akibat faktor lingkungan, baik yang sudah ada maupun yang diproyeksikan, termasuk 
dalam cakupan perlindungan hak untuk hidup.397 Komnas HAM juga menunjukkan bahwa 
dalam menjalankan hak untuk hidup, negara memiliki kewajiban positif untuk melestarikan 
dan melindungi lingkungan dari perubahan iklim dan bahaya lain yang disebabkan oleh aktor 
publik dan swasta.398 

193. Perubahan iklim telah didefinisikan oleh Komite Hak Asasi Manusia PBB sebagai salah satu 
“ancaman paling mendesak dan serius terhadap kemampuan generasi sekarang dan yang 
akan datang untuk menikmati hak untuk hidup.”399 Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi 
Manusia dan Lingkungan, John H. Knox, juga menegaskan bahwa lingkungan yang baik dan 
sehat “diperlukan untuk penikmatan penuh hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup.”400 
Seperti yang ditunjukkan bagian 4.1, peningkatan suhu rata-rata global di atas 1,50C akan 
menyebabkan kerusakan lingkungan dan menyebabkan kematian dini akibat dampak iklim 
pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mencegah dan melindungi dari krisis iklim 
merupakan bagian integral untuk memastikan hak untuk hidup. Dengan semakin intensifnya 
perubahan iklim, pemerintah memiliki kewajiban untuk mencegah bahaya yang mengancam 
jiwa yang dapat mengancam jiwa masyarakat Indonesia. 

194. Berdasarkan hukum internasional, untuk menegakkan hak untuk hidup, Negara memiliki 
kewajiban untuk mengambil langkah-langkah mitigasi dan adapasi yang efektif untuk 
mencegah hilangnya nyawa yang dapat diperkirakan akibat perubahan iklim.401 Komite Hak 
Asasi Manusia telah menemukan bahwa : Pelaksanaan kewajiban untuk menghormati dan 
menjamin hak untuk hidup, dan khususnya kehidupan yang bermartabat, tergantung, antara 
lain, pada langkah-langkah yang diambil oleh Negara-negara Pihak untuk melestarikan 
lingkungan dan melindunginya dari bahaya, polusi dan perubahan iklim yang disebabkan oleh 
publik dan aktor swasta . ”402 Komite Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa tanggung jawab 
Negara atas hak untuk hidup mencakup mengambil tindakan untuk mengatasi setiap risiko 
yang dapat diperkirakan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa, bahkan jika konsekuensi 
[hilangnya nyawa tersebut] tidak sepenuhnya pasti.403  Prinsip kehati-hatian mencegah suatu 
Negara dari menggunakan ketidakpastian ilmiah untuk membenarkan kegagalannya 
mengambil semua tindakan yang tersedia untuk mencegah dampak perubahan iklim yang 
mengancam jiwa.404   

195. Para pengadu mengajukan bukti bahaya saat ini dan di masa depan dari perubahan iklim yang 
mengancam kehidupan mereka: 

a) Sebagaimana diuraikan dalam bagian 4.1, perubahan iklim memperburuk bencana alam 
yang menyebabkan hilangnya nyawa. Menyusul curah hujan yang ekstrim dan tidak 

                                                           
397 Komnas HAM, Ibid., hlm. 4. 
398 Ibid.  
399 UNHRC, ”Komentar Umum No. 36, CCPR/C/GC/36,” hlm. 62. 
400 UNHCR, "Framework Principles on Human Rights and the Environment,” 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/FrameworkPrinciplesUserFriendlyVersion.pdf, diakses 12 Juli 2022. 
401 UN Human Rights Special Procedures, ”Safe Climate: A Report of the Special Rapporteur on Human Rights and the Environment,” 
http://srenvironment.org/sites/default/files/Reports/2019/Safe%20Climate%20Reader%20Friendly%20Report%202019.pdf, 
diakses 12 Juli 2022. 
402 UNHRC, ”Komentar Umum No. 36, CCPR/C/GC/36,” hlm. 62. 
403  Ibid., hlm. 7. 
404 Persekutuan Bangsa-Bangsa, United Nations Framework Convention on Climate Change, Ps. 3 ayat (3) (1992); Lihat juga: 
Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan, Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan, Prinsip 15 UN Doc. 
A/CONF 151/ 26 Rev. 1 (Vol. 1) lampiran 1 (12 Agustus 1992). 
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terduga di kotanya Malang, Pengadu RX menjadi korban banjir bandang yang 
menewaskan tujuh orang, Pengadu Tiwi menyaksikan empat orang hilang atau meninggal 
dalam banjir Sintang. Pengadu DD mengalami badai di Jayapura yang menewaskan tujuh 
orang. Kisah ini hanya contoh dari ribuan kejadian cuaca ekstrim lain dimana nyawa 
terancam. BNPB, dalam evaluasi data bencana Indonesia 2011 – 2020, mencatat kejadian 
hidrometeorologi sepanjang periode tersebut mengakibatkan 4.180 jiwa meninggal & 
hilang.405  

b) Peningkatan curah hujan ekstrem dan banjir akibat perubahan iklim telah menyebabkan 
peningkatan penyakit yang ditularkan melalui vektor yang berpotensi fatal, seperti 
demam berdarah dan malaria, yang telah dialami Pengadu MA, RX dan DD. Insiden 
demam berdarah global telah meningkat karena faktor iklim, dan akan mengalami 
perluasan dan peningkatan daya tular seiring dengan perubahan iklim. Begitu juga 
malaria, yang akan mengancam 308 juta orang di Indonesia pada tahun 2070an. Pengadu 
DD telah mengalami malaria, dan pengadu Wazid telah menyaksikan wabah malaria di 
desa tetangganya. 

c) Setidaknya sepertiga kematian akibat panas ekstrem secara global saat ini disebabkan 
oleh perubahan iklim. Statistik itu kemungkinan akan lebih tinggi (berpotensi lebih dari 
50%) di Asia Tenggara.406 Anak-anak sangat rentan terhadap penyakit yang berhubungan 
dengan panas. Pengadu MA, J dan Rasya, sebagai anak-anak yang tinggal di Jakarta, sudah 
pernah mengalami panas ekstrim yang beresiko terhadap kesehatannya. Bahkan, 
pengadu MA dan adiknya terpapar panas ekstrim di umur yang sangat rentan, yaitu 
sebelum satu dan dua tahun. Risiko ini akan meningkat dengan pemanasan global. 

d) Secara global, perubahan iklim diprediksi membawa 83 juta kematian tambahan 
kumulatif dalam skenario “business as usual.”407 Pengadu MA, J dan Rasya yang kini baru 
berusia tujuh s.d. 15 tahun, menghadapi peningkatan risiko kematian dini akibat 
peningkatan cuaca ekstrem dan bencana alam akibat perubahan iklim, jika peningkatan 
suhu rata-rata global tidak dibatasi hingga 1,50C. 

196. Ringkasnya, dengan menyebabkan dan memperburuk risiko bahaya mematikan yang dapat 
diperkirakan dari perubahan iklim, dan dengan gagal mengambil tindakan adaptif untuk 
meminimalkan risiko tersebut, pemerintah telah melanggar hak hidup para pembuat petisi. 

c) Hak atas kesehatan (kemakmuran jasmani dan rohani) 

197. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mencegah bahaya yang dapat diperkirakan terhadap 
kesehatan akibat perubahan iklim. Pasal 28H( 1) UUD 1945 mendefinisikan kesehatan sebagai 
“kemakmuran jasmani dan rohani”; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(“Undang-Undang Kesehatan”)408 juga mendefinisikan ‘kesehatan’ secara luas meliputi 
‘kondisi fisik, mental, spiritual dan sosial serta kemampuan untuk menjalani kehidupan yang 

                                                           
405 BNPB, ”Satu Dekade Data Bencana Indonesia 2011-2020,” 
https://perpustakaan.bnpb.go.id/bulian/index.php?p=show_detail&id=2024, diakses 12 Juli 2022, hlm. 26. 
406 A. M. Vicedo-Cabrera et al., “The burden of heat-related mortality attributable to recent human-induced climate change,” 
Nature Climate Change, Vol. 11 (2021), hlm. 492-500. 
407 R. Daniel Bressler, “The mortality cost of carbon,” Nature Communications, Vol. 12, No. 4467 (2021), Fig. 3.  
408 Indonesia, Undang-Undang Kesehatan, UU No. 36 Tahun 2009, LN No. 144 Tahun 2009, TLN No. 5063, sebagaimana dijabarkan 
dalam Yahya , “Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak atas Kesehatan di Era Pandemi Covid-19 di Indonesia,” Kemajuan Penelitian 
Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora, Volume 549: Proceedings of the 1st International Konferensi Hukum dan Hak Asasi Manusia 
2020 (ICLHR 2020), hlm. 11. 
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produktif secara sosial dan ekonomi.’409 Undang-Undang HAM secara khusus memberikan 
perlindungan bagi anak untuk “memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara 
layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.”410 

198. Komnas HAM telah menetapkan bahwa kewajiban untuk melindungi hak atas kesehatan 
mencakup penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan yang terjangkau sesuai dengan 
kemampuan pembiayaan negara, seimbang dengan kemampuan individu untuk melindungi 
kesehatannya sendiri.411   

199. Komnas HAM sebelumnya telah mengakui bahwa pemenuhan hak atas kesehatan bergantung 
pada perlindungan lingkungan. Misalnya, dalam serangkaian [kasus] mengenai dampak 
lingkungan proyek pertambangan semen412 terhadap petani, Komnas HAM menyimpulkan 
bahwa kegagalan pemerintah untuk mengendalikan dampak negatif dampak kegiatan yang 
merusak lingkungan (pabrik semen) berpotensi melanggar hak atas kesehatan, serta hak atas 
lingkungan yang baik dan sehat dan hak atas air. 413 

200. Dalam hukum internasional, hak atas kesehatan diartikan sebagai kewajiban mutlak untuk 
memastikan akses ke makanan esensial, tempat tinggal dasar, dan air yang aman, 
memastikan akses nondiskriminatif ke perawatan kesehatan (terutama untuk kelompok 
terpinggirkan), dan mengadopsi strategi nasional untuk menangani kesehatan masyarakat. 
Pemerintah diharuskan memenuhi persyaratan minimum ini, sembari mengambil langkah-
langkah menuju realisasi penuh hak atas kesehatan. 

201. Untuk memenuhi kewajiban minimum mutlak untuk menegakkan hak atas kesehatan, 
pemerintah harus berupaya semaksimal mungkin mengatasi perubahan iklim. Organisasi 
Kesehatan Dunia telah mengakui bahwa dampak iklim merusak perlindungan kesehatan 
paling dasar; “Perubahan iklim mengancam memperburuk masalah kesehatan saat ini – 
kematian akibat cuaca ekstrem, penyakit kardiovaskular dan pernapasan, penyakit menular 
dan kekurangan gizi – serta merusak pasokan air dan makanan, infrastruktur, sistem 
kesehatan, dan sistem perlindungan sosial.”414    

202. Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah menekankan bahwa pemerintah “memiliki kewajiban 
yang jelas untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan memperbaiki dampak 
negatif perubahan iklim terhadap hak atas kesehatan, termasuk yang terkait dengan 
determinan lingkungan dan sosial kesehatan.”415  Komite Hak Anak telah mengakui bahwa 
perubahan iklim adalah “salah satu ancaman terbesar bagi kesehatan anak-anak” dan telah 

                                                           
409 Ibid., Artikel 1 poin 1. 
410 Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Ps. 62. 
411 Ibid, hlm. 26. Mahkamah Agung, Putusan No. 63/PUU-X/2012. Hak-hak yang dimaksud termasuk Ps.. 28H ayat (1) (hak atas 
lingkungan hidup yang sehat dan aman), Ps. 28H ayat (3) (hak jaminan sosial), Ps. 34 ayat (2) (tugas negara untuk mengembangkan 
jaminan sosial), dan Ps. 34 ayat (3) (kewajiban negara menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak). Lihat juga Mahkamah 
Agung, Putusan No. 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009. 
412 Joko Prianto , dkk. dan Forum Lingkungan Hidup Indonesia v. Gubernur Jawa Tengah (Terdakwa I) dan PT Semen Gresik (Persero), 
sekarang PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (Tergugat II). Lihat: PTUN Semarang, Putusan no. 064/G/2014/PTUN.SMG. 
413 Komnas HAM, “Komnas HAM Recommendations on Conflicts in the Karst Region,” 
https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/7/6/131/rekomendasi-komnas - ham-over-conflict-in-karst-region.html, 
diakses 12 Juli 2022. 
414 Organisasi Kesehatan Dunia, ”Perubahan Iklim dan Kesehatan,” https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-
change-and-health, diakses 12 Juli 2022. 
415Dewan Hak Asasi Manusia PBB, ”Studi analitik tentang hubungan antara perubahan iklim dan hak asasi setiap orang untuk 
menikmati standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai,” , https://digitallibrary.un.org/record/841798/ ?ln= en 
. , diakses 12 Juli 2022. 
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mendesak Negara-negara Pihak untuk menempatkan masalah kesehatan anak-anak di pusat 
strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim mereka.416  

203. Selain bahaya kesehatan yang mengancam jiwa yang disebutkan di atas (dalam kaitannya 
dengan hak untuk hidup), para pengadu menghadapi kerugian kesehatan lebih lanjut saat ini 
dan di masa depan karena perubahan iklim: 

a) Sebagaimana dijelaskan dalam Bagian 4.1., cuaca ekstrem dan bencana alam yang 
diperparah oleh perubahan iklim dapat menyebabkan berbagai penyakit, dari penyakit 
tular vektor hingga kolera. Pengadu Tiwi dan pengadu nelayan mengalami gatal-gatal saat 
berhadapan dengan kejadian banjir Sintang dan Siklon Seroja. Pengadu Tiwi menyaksikan 
peningkatan kasus demam berdarah pasca banjir Sintang surut.417 Kejadian 
hidrometeorologis yang diperburuk perubahan iklim telah menimbulkan dampak 
kesehatan langsung yang signifikan. BNPB mencatat bahwa bencana hidrometerologis 
sepanjang 2011 – 2021 di Indonesia telah mengakibatkan 8.102 jiwa luka-luka atau 
sakit.418 Angka ini belum termasuk dampak kesehatan yang mengikuti bencana, seperti 
wabah diare, kekurangan gizi, wabah demam berdarah atau penyakit tular-vektor lainnya. 

b) Meningkatnya suhu dan gelombang panas yang terkait dengan perubahan iklim 
dikombinasikan dengan tingginya kelembaban di Indonesia mengakibatkan serangan 
panas, perparahan penyakit yang ada, dan penurunan produktivitas dan kapasitas kerja 
yang berkaitan dengan kapasitas fisik dalam mengelola panas. Pengadu ZA dan Wazid 
yang pekerjaannya sebagai petani mengharuskan berada di luar ruangan, dan rumahnya 
tidak berpendingin, juga harus mengelola hari-hari panas di Demak dan Sembalun. Kelima 
pengadu nelayan di Kupang, semuanya juga menghuni rumah tidak berpendingin dan 
harus beraktivitas di luar ruangan untuk pencahariannya, telah mengalami paparan yang 
sama. 

c) Anak-anak lebih rentan terhadap perubahan iklim karena metabolisme, fisiologi, dan 
kebutuhan perkembangan mereka yang unik. Anak-anak dan remaja sangat rentan 
terhadap penyakit fisik seperti asma, alergi, malnutrisi, stunting, kelelahan, dan penyakit 
menular, yang diperburuk oleh perubahan iklim.419 Pengadu anak-anak MA, J dan Rasya 
dan rekan-rekan mereka berada pada peningkatan risiko gangguan kesehatan ini. 

d) Pengadu Pengadu anak MA telah mengalami hari-hari panas ekstrim di Samarinda; dan 
pengadu anak J dan Rasya sudah menghadapi risiko lebih tinggi mengalami sakit akibat 
panas yang ekstrim di Jakarta. Mereka termasuk di antara 820 juta anak di dunia yang 
sekarang “sangat terpapar” gelombang panas.420 Suhu tinggi dapat menyebabkan 
dehidrasi, kelelahan akibat panas, serangan panas, penyakit pernapasan dan penyakit 
ginjal; anak-anak sangat rentan terhadap efek ini.421 Seiring bertambahnya usia Pengadu 

                                                           
416 CRC, ”Komentar Umum 15,” hlm.50. 
417 RRI.co.id, “38 Kasus DBD Pasca Banjir di Sintang, Dinkes Gencar Laksanakan Fogging,” 
https://rri.co.id/sintang/daerah/1278836/38-kasus-dbd-pasca-banjir-di-sintang-dinkes-gencar-laksanakan-fogging, diakses 12 Juli 
2022. 
418 BNPB, ”Satu Dekade Data Bencana Indonesia 2011-2020,”  
https://perpustakaan.bnpb.go.id/bulian/index.php?p=show_detail&id=2024, diakses 12 Juli 2022. 
419 UNHCR, ”Laporan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia,” https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/110/91/PDF/G1711091.pdf?OpenElement, diakses 12 Juli 2022. 
420 UNICEF, ”The climate crisis,” hlm. 27. 
421 UNHCR, ”Laporan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia,” https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/110/91/PDF/G1711091.pdf?OpenElement , diakses 12 Juli 2022; Lihat, misalnya, Johns Hopkins 
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J dan Rasya di dunia yang memanas secara eksponensial, mereka akan semakin terpapar 
risiko kesehatan yang berbahaya ini. 

e) Anak-anak juga rentan terhadap kerugian psikologis karena realitas iklim. Dengan 
mengetahui bahwa dampak iklim semakin meningkat frekuensi dan keparahannya 
membuat kehidupan di Indonesia semakin berbahaya, Pengadu Rasya mengalami 
kecemasan yang terkait dengan dampak perubahan iklim. Sebagaimana dijelaskan dalam 
Bagian 4.1., fenomena “kecemasan iklim” merupakan permasalahan, dan anak-anak 
dengan kondisi kecemasan iklim kronis berada dalam posisi yang lebih rentan untuk 
mengembangkan kondisi kesehatan mental yang lebih parah di kemudian hari. Tidak 
hanya pengadu anak, beberapa pengadu dewasa muda, seperti RX dan DD, melaporkan 
mengalami kecemasan serupa. Pengadu RX bahkan mengalami kesulitan tidur yang ia 
duga terkait dengan kecemasannya akan masa depan dalam perubahan iklim. 

f) Perubahan iklim memperburuk masalah dengan akses ke layanan kesehatan. BNPB 
mencatat bahwa sepanjang 2011 – 2021, bencana hidrometeorologis telah merusak 753 
unit fasilitas kesehatan.422 WHO menghitung bahwa biaya langsung kerusakan kesehatan 
global akibat perubahan iklim dapat mencapai antara USD 2-4 miliar/tahun pada tahun 
2030. Daerah dengan infrastruktur kesehatan yang lemah, termasuk daerah 
pedesaan/terpencil di Indonesia, akan menjadi yang paling tidak mampu mengatasi 
dampak ini tanpa bantuan.423 Pengadu Wazid di Lombok sudah mengalami kesulitan 
mengakses layanan kesehatan karena dia tinggal di desa terpencil, jauh dari fasilitas 
medis; dia akan berada dalam posisi yang jauh lebih rentan jika perubahan iklim 
membawa peningkatan risiko malaria ke rumahnya. Pada tahun 2018, kabupaten 
tetangga, Lombok Barat, mengalami wabah malaria yang harus dinyatakan sebagai 
kejadian luar biasa.424 Terlepas dari kerja keras Kabupaten Lombok Timur untuk 
menghilangkan malaria telah membuahkan hasil, malaria diperkirakan akan menyebar ke 
daerah dataran tinggi tropis di mana respons medis dan imunologis penduduk mungkin 
tidak siap untuk mengatasinya.425 

204. Pada intinya, dengan berkontribusi dan memperburuk risiko bahaya kesehatan yang dapat 
diperkirakan dari perubahan iklim, dan dengan gagal mengambil langkah-langkah adaptif 
untuk meminimalkan risiko tersebut, pemerintah telah melanggar hak kesehatan para 
pengadu . 

                                                           
Medicine, “Penyakit terkait panas (kram panas, kelelahan akibat panas, serangan panas)”, 
www.hopkinsmedicine.org/healthlibrary/conditions/pediatrics/heatrelated_illnesses_heat_cramps_heat_exhaustion_heat_strok
e_90,P01611/, diakses 12 Juli 2022. 
422 BNPB, ”Satu Dekade Data Bencana Indonesia 2011-2020,” 
https://perpustakaan.bnpb.go.id/bulian/index.php?p=show_detail&id=2024, diakses 12 Juli 2022, hlm. 26. 
423  Organisasi Kesehatan Dunia, “Perubahan Iklim dan Kesehatan,” https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-
change-and-health, diakses 12 Juli 2022. 
424 Fitri Rachmawati, ”Lombok Barat Tetapkan Wabah Malaria jadi KLB Bayi dan Ibu Hamil Terjangkit,” 
https://regional.kompas.com/read/2018/09/13/05450001/lombok-barat-tetapan-wabah-malaria-jadi-klb-bayi-dan-ibu-hamil-
terjangkit?page=all, diakses 12 Juli 2022. 
425 UNICEF, ”Kecuali Kita Bertindak Sekarang,” hlm. 48 
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4.5.2.  Dengan berkontribusi dan memperparah dampak perubahan iklim yang dapat diprediksi, 
Pemerintah telah melanggar hak para pengadu untuk mengembangkan diri melalui 
pemenuhan kebutuhan dasar (Pasal 28C (1) UUD 1945) 

205. UUD 1945 menjamin hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar. 
Pasal 28C(1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan dirinya 
melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya […].” Perlindungan atas hak ini juga ditegaskan 
dalam Undang-Undang HAM, “Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya 
untuk tumbuh dan berkembang secara layak,”426dan “Setiap orang berhak untuk bertempat 
tinggal serta berkehidupan yang layak.”427 

206. Walaupun dalam UUD 1945 maupun Undang-Undang HAM elaborasi mengenai hak untuk 
mengembangkan diri ini dirumuskan bersamaan dengan hak atas pendidikan dan hak 
terhadap ilmu pengetahuan dan budaya,428 dalam hukum HAM internasional, hak untuk 
mengembangkan diri  mencerminkan kerangka internasional tentang hak atas pembangunan 
dan hak atas standar hidup yang layak.  

207. Pelapor Khusus PBB tentang Hak untuk Pembangunan mengidentifikasi perubahan iklim 
sebagai “salah satu tren global yang merugikan yang menimbulkan tantangan bagi 
pelaksanaan hak atas pembangunan.”429 Pelapor Khusus menegaskan bahwa krisis iklim, 
dikombinasikan dengan bencana alam dan pandemi global baru, memiliki “potensi untuk 
memundurkan pembangunan selama beberapa dekade.”430 

208. Pasal 1(1) Deklarasi Hak atas Pembangunan , yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB, 
menyatakan: “Hak atas pembangunan adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut 
karena setiap pribadi manusia dan setiap orang berhak untuk berpartisipasi, berkontribusi 
dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik, di mana semua hak asasi 
manusia dan kebebasan fundamental dapat diwujudkan sepenuhnya.”431   

209. Dalam kerangka 'hak atas pembangunan' , Negara bertanggung jawab untuk merumuskan 
kebijakan yang ditujukan untuk “peningkatan terus-menerus kesejahteraan seluruh 
penduduk dan semua individu”,432 dengan “pembangunan komprehensif” sebagai salah satu 
elemen inti dari hak ini.433 Artinya, pembangunan tidak diartikan semata-mata dalam 
pengertian pertumbuhan ekonomi, tetapi sebagai suatu “proses” multi-dimensi dengan 
elemen sosial, budaya, politik dan ekonomi dan lingkungan.434 Selain pembangunan yang 

                                                           
426 Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Ps. 11. 
427 Ibid., Pasal 40. 
428 Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 berbunyi: ”Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, 
berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan 
kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” 
429 United Nations, ” Report of the Special Rapporteur on the right to development: A/HRC/36/49,” https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/229/68/PDF/G1722968.pdf?OpenElement, diakses 12 Juli 2022, para. 30(c). 
430 United Nations, ” Climate action at the national level, Report of the Special Rapporteur on the right to development: 
A/HRC/48/56,” https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/168/82/PDF/G2116882.pdf?OpenElement, diakses 12 
Juli 2022, hlm. 15, para 86. 
431 United Nations, Deklarasi Hak atas Pembangunan, GA Res. 41/128 (4 Desember 1986), lampiran 41 Tambahan UN GAOR. 
(No.53) 186, UN Doc. A/41/53 (1986) [selanjutnya DRD atau Deklarasi], Pasal 1(1). 
432 Ibid., Pasal 2 ayat (3) . 
433 UNHCR, ”Implementation Of The Recommendations Of The Working Group On The Right To Development, Endorsed By The 
Human Rights Council In Resolution 12/23 Millennium Development Goal 8, Target E, On Access To Essential Medicines: 
A/HRC/15/WG.2/TF/CRP.3/Rev.1,” https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-02/A-HRC-15-WG2-TF-CRP2.pdf, diakses 12 
Juli 2022, paragraf 10-17. 
434 Ibid., paragraf 11. 
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komprehensif, elemen inti lainnya yang menjadi tanggung jawab negara dalam memenuhi 
hak ini antara lain penghormatan terhadap semua hak asasi manusia, partisipasi, kesetaraan 
kesempatan dan non-diskriminasi, kesetaraan, keadilan sosial, dan kerjasama 
internasional.435 

210. Dalam menjamin pemenuhan “kebutuhan dasar” bagi semua, negara bertanggung jawab 
untuk “mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk pemenuhan hak atas 
pembangunan dan harus menjamin, antara lain, kesempatan yang sama bagi semua orang 
dalam mengakses pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, perumahan, pekerjaan, dan 
distribusi pendapatan yang adil. ”436  Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga menyoroti 
arti “kebutuhan dasar”: “Setiap orang berhak atas standar hidup yang memadai untuk 
kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang, 
perumahan dan perawatan medis dan pelayanan sosial yang diperlukan… ”437 Kovenan 
Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang diratifikasi Indonesia pada 
tahun 2006, memiliki bahasa yang sama tentang standar hidup yang layak.438 

211. Dampak perubahan iklim terhadap hak untuk berkembang memiliki efek riak di semua hak 
asasi manusia. Konsisten dengan Deklarasi Hak atas Pembangunan, perwujudan hak atas 
pembangunan menuntut penghormatan terhadap semua hak asasi manusia.439  

212. Perubahan iklim mengganggu hak para pengadu untuk berkembang melalui pemenuhan 
kebutuhan dasar. Para pengadu menunjukkan kerugian-kerugian berikut terhadap hak 
mereka untuk berkembang: 

a) Bencana hidrometeorologis seperti banjir telah merusak akses terhadap kebutuhan 
dasar, termasuk perumahan, pakaian, makanan dan layanan medis. Pengadu Tiwi 
menyaksikan dampak tersebut pada tetangganya selama banjir sebulan di Sintang, 
pengadu RX menyaksikan dampak serupa pada skala yang lebih cepat dan intensitas yang 
lebih mengerikan di Kota Batu dan sebagian Kota Malang selama banjir bandang. Kelima 
pengadu nelayan di Kupang mengalami sendiri rumah dan alat pencahariannya dirusak 
oleh siklon. Pengadu DD mengalami badai dan gelombang tinggi yang merusak rumahnya. 
Pengalaman ini mewakili pengalaman serupa di seluruh Indonesia. BNPB mencatat bahwa 
sepanjang 2011 – 2021, bencana hidrometeorologis telah mengakibatkan lebih dari 37 
jiwa mengungsi dan terdampak, merusak 462.666 unit rumah, dan merendam lebih dari 
tiga juga unit rumah.440  

b) Tanggung jawab pemerintah untuk memastikan pemenuhan “perumahan yang 
terjangkau, layak huni, dapat diakses dan sesuai budaya” – yang saat ini masih belum 
sepenuhnya terwujud bagi semua orang – semakin sulit dipenuhi seiring dengan 

                                                           
435 Ibid., paragraf 10-17. 
436United Nations, Deklarasi Hak atas Pengembangan, Ps. 8 ayat (1). 
437 United Nations, Universal Declaration of Human Rights, Ps. 25 ayat (1). 
438 ICESCR, Pasal 11(1) menyatakan (penekanan ditambahkan): “ Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang 
atas standar hidup yang layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan papan yang layak, dan atas 
kelangsungan hidup perbaikan kondisi kehidupan . Negara-negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk 
memastikan realisasi hak ini, dengan mengakui pentingnya kerjasama internasional berdasarkan persetujuan bebas. ” 
439United Nations, Deklarasi Hak atas Pengembangan, Ps. 1 dan 6. 
440 BNPB, ”Satu Dekade Data Bencana Indonesia 2011-2020,” 
https://perpustakaan.bnpb.go.id/bulian/index.php?p=show_detail&id=2024, diakses 12 Juli 2022. 
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memburuknya perubahan iklim.441 Dengan ancaman banjir yang semakin meningkat 
seiring dengan perubahan curah hujan, Pengadu Tiwi dan RE harus mempertimbangkan 
kembali apakah aman untuk tinggal di kampung halamannya dan bagaimana keluarganya 
dapat memenuhi kebutuhan dasarnya di masa depan. Pengadu Dewa, MB, BE, AS dan 
Radith; serta pengadu DD, harus mengeluarkan biaya untuk memperbaiki rumahnya, dan 
berada dalam risiko terus menerus harus melakukan perbaikan rumah seiring perburukan 
perubahan iklim. 

c) Pengadu Wazid, sebagai petani di daerah terpencil di Lombok, semakin sulit 
mendapatkan hak untuk mengembangkan diri akibat perubahan iklim. Cerita serupa 
dialami Pengadu Dewa, MB, BE, AS dan Radith, yang merupakan nelayan tangkap skala 
kecil di Kota Kupang. Ikatan yang sangat kuat dengan tanah tempat tinggal dan bekerja 
keenam pengadu, yang memungkinkan mereka bertahan hingga hari ini, terancam oleh 
kekeringan, musim yang semakin tak terduga, dan cuaca ekstrim. Perubahan iklim 
merusak kesempatan kerja Wazid serta ketahanan pangan di wilayah Lombok; serta 
memaksa para nelayan kecil di Kupang menganggur selama beberapa bulan dan memulai 
usahanya dari awal lagi, ketika juga menurunkan stok ikan dan ketahanan pangan di Kota 
Kupang. Sedangkan mereka semua sudah harus berhadapan dengan akses terbatas ke 
layanan dasar seperti perawatan kesehatan, perubahan iklim akan memperlebar 
kesenjangan dan mempersulit Pemerintah untuk bekerja menuju realisasi penuh hak 
mereka untuk berkembang.  

d) Bagi anak Pengadu J dan Rasya, perubahan iklim membawa ancaman besar di masa depan 
terhadap hak mereka untuk berkembang dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Saat 
dunia menuju kondisi bencana pada tahun 2100, perubahan iklim dapat merusak 
kelangsungan hidup mereka dalam segala hal, membuatnya lebih sulit untuk mengakses 
makanan dan air, mengganggu pendidikan dan pekerjaan mereka, dan meningkatkan 
risiko penyakit yang mengancam jiwa. 

213. Pada intinya, dengan gagal mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi emisi 
pada ambisi setinggi mungkin dan membangun ketahanan iklim, pemerintah telah melanggar 
hak para pengadu untuk berkembang melalui pemenuhan kebutuhan dasar mereka. 

4.5.3.  Dengan berkontribusi dan memperparah dampak perubahan iklim yang dapat diprediksi, 
Pemerintah telah melanggar hak Para Pengadu atas pangan dan air (Pasal 28C (1) dan Pasal 
28H (1) UUD 1945) 

214. Hak atas pangan dan hak atas air secara implisit diakui dalam Pasal 28C(1) dan Pasal 28H(1) 
UUD 1945; serta “hak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang 
secara layak” dalam Undang-Undang HAM.442 Mahkamah Konstitusi telah mengakui kaitan ini 
dalam uji materil Pajak Pertambahan Nilai untuk bahan makanan pokok 2016, di mana 
Mahkamah menyatakan bahwa hak atas pangan dan air adalah bagian dari hak pemenuhan 
kebutuhan dasar yang merupakan bagian dari hak untuk mengembangkan diri dan hak untuk 
hidup sejahtera lahir dan batin”443  

                                                           
441 United Nations, ”Pelapor Khusus tentang perumahan yang layak sebagai komponen hak atas standar hidup yang layak,” 
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2013/06/united-nations-special-rapporteur-adequate-housing-component-right-
adequate, diakses 12 Juli 2022. 
442 Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Ps. 11. 
443 Dalam perkara Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XIV/2016, tentang 
Pajak Pertambahan Nilai untuk bahan makanan pokok, Mahkamah menekankan pengakuannya terhadap hak atas pangan sebagai 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2013/06/united-nations-special-rapporteur-adequate-housing-component-right-adequate
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2013/06/united-nations-special-rapporteur-adequate-housing-component-right-adequate
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2013/06/united-nations-special-rapporteur-adequate-housing-component-right-adequate
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215. Hak atas pangan juga dikodifikasikan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang 
Pangan (“Undang-Undang Pangan”),444 yang menyatakan “Pangan adalah kebutuhan dasar 
manusia yang paling penting dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia 
yang dijamin dalam UUD 1945.”445 Hak atas pangan juga tercermin dari definisi “kedaulatan 
pangan,” yang merupakan salah satu tujuan undang-undang, yang didefinisikan sebagai “[…] 
secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat 
dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai 
dengan potensi sumber daya lokal.”446  

216. Secara implisit, Undang-Undang Pangan mengakui bahwa ini menimbulkan kewajiban 
pemerintah untuk memastikan “pangan harus tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi 
dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak 
bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.”447 Selain itu, Undang-
Undang Pangan secara tegas memberikan kewajiban bagi Pemerintah untuk “mengelola 
stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, mengelola cadangan pangan pokok pemerintah, 
dan distribusi pangan pokok untuk mewujudkan kecukupan pangan pokok yang aman dan 
bergizi bagi masyarakat.”448 

217. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa, dalam memajukan hak atas pangan, 
pemerintah harus mengakui keragaman definisi “bahan [pangan] pokok” berdasarkan 
kebiasaan konsumsi dalam konteks lokal yang beragam. Tanggung jawab untuk menjamin 
ketersediaan “bahan [pangan] pokok” mempertimbangkan faktor ekologi (geofisik, 
lingkungan, sosial budaya, dan ketersediaan pangan), ekonomi (daya beli, termasuk harga dan 
pendapatan), pengetahuan, dan preferensi.449 Hal ini sesuai dengan tujuan Undang-Undang 
Pangan yaitu menyediakan pangan yang “beraneka ragam” dan “melindungi dan 
mengembangkan kekayaan sumber daya pangan nasional.”450 

218. Sementara itu, hak atas air juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 
tentang Sumber Daya Air, yang di dalamnya mengakui asas “perlindungan negara atas hak 
rakyat atas air” dan “kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia”451. 
Undang-undang ini mewajibkan pengelolaan sumber daya air mempertimbangkan faktor 
perubahan iklim.452 

                                                           
hak implisit yang terkandung dalam Pasal. 28C ayat (1) dan Pasal. 28H ayat (1) UUD. Lihat: Mahkamah Konstitusi, Putusan MK No. 
36/PUU-XIV/2016, hlm. 115. Selain landasan konstitusi, MK juga mengutip Pembukaan UUD 1945, dimana alinea keempat 
mengamanatkan negara untuk mewujudkan kemajuan kesejahteraan umum, dengan tujuan akhir mewujudkan keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia, dan pemenuhan kebutuhan pokok. merupakan bagian dari mandat tersebut. 
444 Indonesia, Undang-Undang Pangan, UU No. 18 Tahun 2012, LN No. 227 Tahun 2012, TLN No. 5360. 
445 Ibid., Bagian Menimbang huruf a. 
446 Ibid., Ps. 1 angka 2. 
447 Ibid., Bagian Penjelasan. 
448 Ibid., Ps. 13. 
449 Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XIV/2016. Dalam mendefinisikan pangan, pengadilan 
menyatakan, “Sumber energi/karbohidrat non-beras, seperti kentang, ubi jalar, gandum dan tepung terigu; kacang-kacangan, 
seperti kacang hijau, kacang merah, dan kacang tanah, yang sangat tinggi nutrisi; bumbu dapur/rempah-rempah yang menjadi ciri, 
identitas dan kebutuhan pokok rutin masyarakat Indonesia, seperti cabai (baik cabai segar maupun cabai kering), bawang merah, 
cabai, lengkuas, jahe, ketumbar, kemiri, pala, cengkeh, kayu manis, dll ." Pengadilan menguraikan fakta sosiologis keanekaragaman 
makanan tersebut secara panjang lebar di hlm. 118-120. 
450 Indonesia, Undang-Undang Pangan, Ps. 4 huruf c dan h. 
451 Indonesia, Undang-Undang Sumber Daya Air, UU No. 17 Tahun 2019, LN No. 190 Tahun 2019, TLN No. 6405, Ps. 46 ayat (1) 
huruf b dan c. 
452 Ibid.,Ps. 22 ayat (2) huruf f. 
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219. Pengadilan Indonesia telah menerima bahwa pemerintah bertanggung jawab pemerintah 
untuk menegakkan hak atas air dari ancaman kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia. 
Misalnya, pada tahun 2016, dalam Joko Prianto, dkk. Gubernur Jawa Tengah dan PT Semen 
Indonesia,453 Mahkamah Agung memutuskan persetujuan izin lingkungan yang dikeluarkan 
oleh Gubernur Jawa Tengah untuk perusahaan semen milik negara PT Semen Indonesia 
setelah penduduk desa dari Kendeng mengajukan gugatan terhadap perusahaan. Dalam 
pertimbangannya, MARI menyatakan tindakan penambangan perusahaan di daerah tersebut 
akan melanggar hak penduduk desa atas air akibat kegiatan pertambangan akan secara 
signifikan mengurangi dan mencemari pasokan air di wilayah tersebut.454  

220. Dalam mengakui hak atas pangan dan hak atas air, pengadilan Indonesia juga 
mempertimbangkan fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu pihak dalam beberapa 
perjanjian internasional yang mengakui hak atas pangan dan hak atas air.455 Mahkamah 
Konstitusi menyebut ratifikasi Konvensi EKOSOB sebagai sumber kewajiban pemerintah untuk 
memenuhi hak-hak yang dilindungi dalam perjanjian.456 Pasal 11 Konvensi EKOSOB mengakui 
hak atas pangan, yang di dalamnya mencakup hak atas air.457 

221. Hukum internasional mendukung interpretasi bahwa Negara memiliki “tugas utama” untuk 
melindungi hak atas pangan, yang mencakup pengelolaan dan perlindungan sumber daya 
yang jauh lebih dari sekadar memproduksi dan mendistribusikan makanan. Seperti yang 
dirinci oleh Pelapor Khusus tentang Hak atas Pangan Hilal Elver dalam laporannya tahun 2018, 
bidang pengelolaan ini dapat mencakup “masalah tanah, perikanan dan masyarakat pesisir, 
praktik bisnis, proyek pembangunan infrastruktur, perubahan iklim dan bencana alam, dan 
perdagangan [penekanan ditambahkan]” serta “lingkungan sosial, politik, ekonomi” dan 
“budaya yang mendukung, di mana dan melalui [budaya tersebut] akses terhadap pangan 
harus diwujudkan.”458 Pemerintah juga memiliki kewajiban positif untuk mengatasi 
kebutuhan pangan dan gizi masyarakat miskin, mereka yang rentan terhadap kelangkaan 
pangan dan gizi buruk, dan mereka yang menghadapi situasi darurat.459  

222. Hukum internasional juga memberikan pedoman tentang kewajiban pemerintah untuk 
memenuhi hak atas air. Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mendefinisikan 
hak atas air sebagai “hak setiap orang atas air yang cukup, aman, dapat diterima, dapat 

                                                           
453 Mahkamah Agung, Putusan No. 99PK/TUN/2016, hlm. 120. 
454 Rebecca Schiel, Malcolm Langford dan Bruce M. Wilson, “Does it Matter? Constitutionalisation, Democratic Governance, and 
the Right to Water.” Water, Vol. 12, No. 350 (2020). 
455 Indonesia merupakan salah satu pihak dalam beberapa konvensi internasional yang mengakui hak atas pangan, seperti Konvensi 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi Hak Anak, Konvensi Hak Penyandang Disabilitas dan 
Konvensi Hak Anak. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. 
456 Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XIV/2016. Lihat juga: Indonesia, Undang-Undang Pengesahan 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan 
Budaya), UU No. 11 Tahun 2005, LN No. 118 Tahun 2005, TLN No. 4557, Ps. 7-15. 
457 Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya telah menjelaskan bahwa perlindungan ICESCR mencakup hak atas air. Lihat CESCR, 
Komentar Umum No. 15: Hak Atas Air, E/C.12/2002/11 (2003). 
458 UN Special Rapporteur on the Right to Food, Hilal Elver, “Report of the Special Rapporteur on the right to food on her mission 
to Indonesia” dalam: Human Rights Council, “Visit to Indonesia: Report of the Special Rapporteur on the right to food, 
https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc4056add2-visit-indonesia-report-special-rapporteur-right-food, 
diakses 12 Juli 2022.: 
459 Undang-undang lain yang relevan dengan hak atas pangan termasuk Undang-Undang Kehutanan (No. 41/1999), Pengelolaan 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (No. 27/2007, yang baru saja diubah), Perikanan (No. 45/2009 amandemen No. 31 /2004), Peraturan 
Pokok Agraria (No. 5 Tahun 1960), Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (No. 19/2013) dan Perlindungan dan Pemberdayaan 
Nelayan, Petambak Ikan, dan Petambak Garam (No. 7/2016). Pemerintah telah mengadopsi kebijakan dan peraturan untuk 
mendorong ketahanan pangan dan gizi, antara lain Peraturan Pemerintah No. 17/2015 dan Perpres No. 83/2017.  

https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc4056add2-visit-indonesia-report-special-rapporteur-right-food
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diakses secara fisik dan terjangkau untuk penggunaan pribadi dan rumah tangga”.460 
Komentar umum Komite menetapkan bahwa, “Jumlah air yang tersedia harus sesuai dengan 
pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Beberapa individu atau kelompok mungkin 
memerlukan jumlah tambahan karena kesehatan, iklim atau kondisi kerja,” mengacu pada 
penelitian WHO yang membutuhkan minimal 20 liter per orang per hari.461   

223. Perubahan iklim merupakan salah satu ancaman terbesar bagi pertanian, ketahanan pangan 
dan air di Indonesia, dan telah mengganggu hak para pengadu atas air dan pangan.  Para 
pengadu mengalami dampak berikut pada hak mereka atas makanan dan air: 

a) Pengadu Wazid, petani di Sembalun, mengalami kekeringan, curah hujan berlebih, dan 
pergeseran musim secara silih berganti, yang sangat mempengaruhi hasil panennya. Di 
tahun kering, kekeringan memaksanya mengurangi frekuensi tanam atau memindahkan 
tempat menanamnya; dan mengurangi kualitas dan kuantitas hasil panen secara 
signifikan. Di tahun basah, ia mengalami dampak musim hujan yang lebih panjang 
terhadap tanaman cabai yang ditanamnya, dan menghadapi serangan hama yang lebih 
ganas. Pembusukan cabai karena musim hujan berkepanjangan ini tidak hanya terjadi di 
Sembalun, namun juga di seluruh Indonesia, yang menyebabkan penurunan ketersediaan 
dan kenaikan drastis harga cabai, menyebabkan komoditas penting bagi masyarakat 
Indonesia ini tidak terjangkau bagi sebagian besar masyarakat. Pengadu ZA, seorang 
petani di Demak, juga mengalami tantangan serupa dengan pertanian bawang yang 
dikelolanya. Pengalaman Pengadu Wazid dan ZA tidak hanya dialami oleh petani di 
seluruh Indonesia. Di Palembang, naiknya permukaan air laut menyebabkan banjir di 
persawahan dan peternakan ikan.462 Sebuah studi sepanjang 20 tahun tentang pertanian 
padi di Indonesia mengungkapkan bahwa variabilitas iklim telah memperpanjang musim 
paceklik, mengakibatkan panen yang terlambat berbulan-bulan dan ukurannya lebih 
kecil.463 Perubahan iklim diperkirakan akan semakin mengurangi kesuburan tanah 
(beberapa memperkirakan 2-8%), yang akan mengakibatkan penurunan hasil panen padi 
dan jagung dalam negeri.464 Dampak besar pada sektor pertanian di Indonesia akan 
menyebabkan meningkatnya masalah kelangkaan pangan. 

b) Dampak iklim seperti peristiwa panas yang ekstrim, kekeringan dan bencana alam 
mempengaruhi sumber daya air dan memperburuk kelangkaan air. Krisis iklim terkait erat 
dengan krisis air global, dan telah dirasakan oleh Pengadu Wazid, yang menggambarkan 
betapa parahnya kekeringan di Nusa Tenggara Barat berdampak pada penyediaan air 
bersih, baik untuk minum maupun pertanian. NTB merupakan salah satu wilayah dengan 
kelangkaan air tertinggi, bersama Lampung, Jawa, Kalimantan Selatan, Sulawesi dan 
Maluku.465 Tingkat stres air dasar tertinggi di Indonesia, atau rasio total pengambilan air 
dengan pasokan air permukaan dan air tanah terbarukan yang tersedia, adalah yang 

                                                           
460 Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya telah menjelaskan bahwa perlindungan ICESCR mencakup hak atas air. Lihat CESCR, 
Komentar Umum No. 15: Hak Atas Air, E/C.12/2002/11 (2003). 
461 Ibid., paragraf 12(a). 
462 BP Resosudarmo, et.al. ”Emisi gas rumah kaca di Indonesia: pentingnya pembakaran bahan bakar fosil,” Pembangunan Daerah, 
Energi dan Lingkungan Hidup di Indonesia, Palembang: Himpunan Ilmu Pengetahuan Daerah Indonesia (2009), hlm. 146-159 ; 
Mariah Measy, ”Indonesia: Sebuah Negara Rentan dalam Menghadapi Perubahan Iklim,” Global Majority E-Journal, Vol. 1, No. 1 
(Juni 2010), hlm. 31-45. 
463 RL Naylor, et.al. ”Menilai risiko variabilitas iklim dan perubahan iklim untuk pertanian padi Indonesia,” Prosiding National 
Academy of Sciences , Vol. 104, (2007) hlm. 7752-7757 . 
464 Ibid. 
465 UNICEF, ”The climate crisis,” hlm. 32. 
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tertinggi di Jawa bagian timur.466 Variabilitas air antar tahun paling tinggi di Maluku Utara 
yang dikategorikan sangat tinggi.467 Selama musim kemarau 2018 saja, hampir 5 juta 
penduduk Indonesia di lebih dari 4.000 desa mengalami pengalaman yang sama seperti 
Wazid – yang menyebabkan kekurangan air dan gangguan pertanian. 

c) Perubahan iklim tidak hanya mengancam ketersediaan pangan dan air, tetapi juga akses 
terhadapnya. Seperti yang dialami Pengadu Tiwi, RX, dan para nelayan Kupang, akses 
kebutuhan dasar, terutama pangan dan air minum, sangat sulit di tengah bencana 
hidrometeorologi. Selama sebulan banjir di Sintang, Pengadu Tiwi dan korban banjir 
lainnya menggantungkan diri pada pasokan pangan dan air bersih dari daerah-daerah 
lain, yang dimobilisasi sebagai bantuan bencana. Tiwi mengalami sendiri lonjakan harga 
beberapa komoditas dan kelangkaan komoditas lainnya saat banjir. Hal serupa dialami 
juga oleh para nelayan Kupang, yang terpaksa bertahan dengan makanan seadanya yang 
diadakan secara swadaya dan melalui bantuan organisasi kemanusiaan. RX juga 
mengalami pemutusan akses air akibat banjir bandang di Batu tanpa mengetahui kapan 
ia akan mendapatkan kembali akses tersebut. 

d) Bencana hidrometeorologi juga menyebabkan disrupsi pangan berkepanjangan di tingkat 
lokal, yang dapat merusak akses, keberagaman dan keterjangkauan pangan. Contohnya, 
di Sintang, pengadu Tiwi mengalami kelangkaan dan tingginya harga beberapa komoditas 
bahan pokok hingga berbulan-bulan setelah banjir, seperti sayuran dan bumbu dasar. Di 
Kupang, penurunan stok ikan setelah Seroja, yang diakibatkan rusaknya terumbu karang 
dan habitat ikan di perairan Kupang, mengganggu pasokan protein bahari yang sangat 
penting bagi kota pesisir tersebut, yang mungkin tidak akan pulih seperti sediakala hingga 
bertahun-tahun ke depan. 

e) Pengadu J dan Rasya, sebagai anak-anak, menghadapi masa depan di mana akses pangan 
dan air tidak pasti, dan ketersediaan tidak terjamin. Kedua Pengadu melaporkan perasaan 
takut dan cemas tentang krisis pangan dan krisis air yang membayangi masa depan 
mereka sebagai orang dewasa di dunia yang terkena dampak iklim. Kekhawatiran para 
Pengadu muda ini memiliki dasar ilmiah yang kuat; IPCC memproyeksikan kendala hasil 
pertanian berkisar sedang hingga tinggi untuk komoditas beras, jagung, dan kedelai 
Indonesia pada tahun 2050, ketika mereka berusia 30-40an tahun.468  Perubahan iklim 
mempengaruhi pola cuaca, ketersediaan air, frekuensi dan intensitas bencana alam serta 
dampak lain yang mengganggu sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Indonesia 
diperkirakan akan menghadapi berbagai dampak iklim yang meningkatkan risiko 
ketahanan pangan: gelombang panas dan meluasnya kebakaran hutan akan 
menyebabkan hilangnya ternak, kekeringan dan curah hujan yang ekstrem akan 
mengurangi panen, dan lautan yang memanas akan menghancurkan perikanan. 

224. Ringkasnya, dengan berkontribusi dan memperburuk risiko dampak iklim yang dapat 
diperkirakan sebelumnya pada akses dan ketersediaan makanan dan air, dan dengan gagal 
mengambil langkah-langkah adaptif untuk meminimalkan risiko tersebut, pemerintah 
melanggar hak pengadu atas pangan dan hak atas air. 

 

                                                           
466 Ibid., hlm. 33. 
467 Ibid., hlm. 35. 
468 Intergovermental Panel on Climate Change, ”IPCC ART 6 WG II,” https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_Annex-
I.pdf ., diakses 12 Juli 2022, Lampiran 1, Angka AI.19, AI.20, AI.21 (halaman AI-22-24), 

https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_Annex-I.pdf
https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_Annex-I.pdf
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4.5.4.  Dengan berkontribusi dan memperparah dampak perubahan iklim yang dapat diprediksi, 
Pemerintah telah melanggar hak Para Pengadu atas pendidikan 

225. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui 
pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak atas pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu 
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya guna meningkatkan kualitas hidupnya dan untuk 
kesejahteraan umat manusia.” Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa “Setiap warga 
negara berhak memperoleh pengajaran (pendidikan) yang di dalamnya pemerintah 
menyelenggarakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang diatur dengan 
Undang-Undang.” Hak ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang HAM, “Setiap orang berhak 
atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, 
mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang 
beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai 
dengan hak asasi manusia.”469 

226. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (“Undang-Undang 
Sisdiknas”) dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (“Undang-
Undang Pendidikan Tinggi”) mencerminkan prinsip demokrasi dan kesetaraan kesempatan 
dalam pendidikan. Pasal 5 Undang-Undang Sisdiknas menyatakan, “Setiap warga negara 
mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu,”470 dan “Setiap 
warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.”471  

227. Selain itu, Undang-Undang Sisdiknas juga mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
untuk memberikan layanan dan kemudahan dan menyelenggarakan pendidikan dasar yang 
bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, serta menjamin tersedianya dana untuk 
penyelenggaraan pendidikan dasar.472 Hal ini disertai wajib pendidikan dasar bagi “setiap 
warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun,”473 dan kewajiban bagi 
orangtuanya untuk “memberikan” pendidikan dasar. 

228. Komnas HAM sendiri mengakui pentingnya hak atas pendidikan di Indonesia. Kemendiknas 
bekerjasama dengan Komnas HAM saat menjalankan studi percontohan untuk 
mengembangkan model pendidikan berbasis HAM di sekolah.474 

229. Perjanjian internasional menempatkan beberapa inti yang sama kewajiban pada Negara, 
termasuk untuk: menyediakan pendidikan dasar gratis dan wajib; membuat pendidikan 
menengah tersedia secara umum dan dapat diakses dengan pengenalan progresif gratis 
pendidikan; membuat pendidikan tinggi dapat diakses secara merata untuk semua atas dasar 
kapasitas, oleh setiap yang tepat cara; mendorong atau mengintensifkan “pendidikan dasar” 
bagi siswa yang belum menerima atau menyelesaikan pendidikan dasar; memperbaiki 
kualitas pendidikan; memperbaiki kondisi materi untuk staf pengajar; dan mengakhiri 
diskriminasi dan menjamin kebebasan memilih pendidikan.475 

                                                           
469 Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Ps. 12. 
470 Indonesia, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 20 Tahun 2003, LN No. 78 Tahun 2003, TLN No. 4301,Ps. 5 ayat 
(1). 
471 Ibid., Ps. 5 ayat (5). 
472 Ibid., Ps. 11 ayat (1) dan (2). 
473 Ibid., Ps. 6 ayat (1). 
474 Secara khusus, Komnas HAM memberikan masukan dalam studi percontohan di Cianjur (Jawa Barat) pada tahun 1998-1999 . 
475Perjanjian-perjanjian internasional utama di mana Indonesia menjadi pihak dan yang melindungi hak atas pendidikan meliputi: 
Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966), Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi Rasial (1965), Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (1965). tentang 
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230. Dampak perubahan iklim mengganggu pendidikan dan pembangunan serta mengganggu 
realisasi progresif hak atas pendidikan. Kegagalan untuk merespons perubahan iklim secara 
memadai telah berdampak langsung dan akan terus berdampak pada hak para pengadu atas 
pendidikan. Para pengadu mengalami dampak-dampak berikut pada hak-hak mereka atas 
pendidikan: 

a) Pengadu MA, yang bersemangat kembali ke kegiatan belajar mengajar tatap muka 
setelah pandemi, terpaksa absen selama seminggu karena demam berdarah. Pemulihan 
pasca sakit pun menurunkan kualitas belajar MA. Hak atas kesehatan dan hak atas 
pendidikan saling berhubungan, dan perubahan iklim merusak keduanya. 

b) Pengadu J dan Rasya, sebagai anak sekolah di Jakarta, telah mengalami peningkatan 
frekuensi dan intensitas hari-hari panas di Jakarta, yang dapat mengganggu kualitas 
pembelajaran mereka.  

c) Bencana hidrometeorologi, yang terjadi dengan frekuensi dan intensitas yang meningkat 
akibat perubahan iklim, juga dapat berdampak mengganggu pendidikan. Pengadu ZA 
mengalami banjir selama sebulan menyaksikan curah hujan yang ekstrim memaksa 
sekolah diliburkan selama delapan hari,476 dan menyebabkan kerusakan fasilitas 
pendidikan dan infrastruktur penting lainnya. BNPB mencatat bahwa sepanjang 2011 – 
2020, bencana hidrometeorologis telah merusak 6.455 unit fasilitas pendidikan.477 Di 
tahun 2021, 1.755 unit fasilitas rusak akibat bencana, yang 99,54% merupakan bencana 
hidrometeorologi.478 Angka ini belum mencakup gangguan akses pendidikan anak-anak 
selama mengungsi, sakit, atau trauma pasca bencana.  

d) Hak atas pangan dan air juga terjalin dengan hak atas pendidikan dengan cara yang sama. 
Dampak iklim terhadap akses pangan dan gizi dapat membahayakan perkembangan 
mental dan fisik anak-anak dan dengan demikian mengganggu kapasitas mereka untuk 
berpartisipasi aktif dalam pendidikan.479 Karena keluarga yang bergantung pada 
pertanian subsisten atau perikanan kehilangan mata pencaharian mereka karena dampak 
iklim, peningkatan kemiskinan juga merusak akses ke pendidikan untuk anak-anak dan 
remaja. Pengadu AS, yang pendapatannya sangat berkurang akibat penurunan stok ikan 
pasca siklon Seroja, masih harus membiayai beberapa anaknya yang masih bersekolah. 
Pengadu BE, karena memprioritaskan biaya sekolah anaknya, terpaksa meminjam uang 
untuk memperbaiki perahunya agar dapat kembali mencari nafkah. 

e) Pengadu MA dan J baru bersekolah di tingkat sekolah dasar; mereka masih harus 
menggunakan haknya untuk mendapatkan pendidikan menengah dan berpotensi lebih 
tinggi. Namun, anak-anak seperti mereka menghadapi beberapa risiko iklim yang dapat 

                                                           
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1979), Konvensi Hak Anak (1989) dan Konvensi Hak Penyandang 
Disabilitas (2006). 
476 Indonesia, Bupati Sintang, SK Pelaksana Harian Bupati Sintang tentang Antisipasi Bencana Banjir Besar, No: 
420/5101/Disdikbud.A2. 
477 BNPB, ”Satu Dekade Data Bencana Indonesia 2011-2020,” 
https://perpustakaan.bnpb.go.id/bulian/index.php?p=show_detail&id=2024, diakses 12 Juli 2022, hlm. 26. 
478 Ibid., hlm. vi dan 7. 
479Komite Hak Anak telah menjelaskan lebih lanjut dengan menegaskan bahwa 'Hilangnya daerah untuk pertanian subsisten atau 
akses ke sumber daya perikanan memiliki implikasi terhadap hak anak atas pendidikan dan hak budaya, ketika cara hidup tradisional 
yang terkait erat dengan lingkungan dihilangkan. .', Lihat: CRC, “REPORT OF THE 2016 DAY OF GENERAL DISCUSSION: Children’s 
Rights and the Environment,“  
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/CRC/Discussions/2016/DGDoutcomereport-May2017.pdf, 
diakses 12 Juli 2022. 

https://perpustakaan.bnpb.go.id/bulian/index.php?p=show_detail&id=2024
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/CRC/Discussions/2016/DGDoutcomereport-May2017.pdf
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menghambat akses ke pendidikan di masa depan. Misalnya, kenaikan permukaan air laut 
dan bencana alam dapat menyebabkan perpindahan iklim, di mana kaum muda terpaksa 
meninggalkan rumah mereka dan menghadapi masa ketidakstabilan ketika mereka tidak 
dapat pergi ke sekolah.480  Perubahan iklim juga menempatkan anak perempuan seperti 
Pengadu J (dan perempuan) pada risiko kerugian yang lebih tinggi karena ketidakadilan 
berbasis gender yang ada. Ini berarti bahwa hak anak perempuan atas pendidikan lebih 
mungkin terganggu oleh dampak iklim yang disebutkan di atas. 

231. Ringkasnya, dengan berkontribusi dan memperburuk risiko dampak iklim yang dapat 
diperkirakan yang mengganggu pendidikan, dan dengan gagal mengambil langkah adaptif 
untuk meminimalkan risiko tersebut, pemerintah melanggar hak Pengadu muda atas 
pendidikan. 

 

4.5.5.  Dengan berkontribusi dan memperburuk dampak perubahan iklim yang dapat 
diperkirakan, pemerintah melanggar hak pengadu untuk bekerja dan mendapatkan 
penghidupan yang layak 

232. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Setiap warga negara Indonesia berhak atas 
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Hak atas pekerjaan diperkuat 
dalam Bab XA (Hak Asasi Manusia) UUD 1945; dimana Pasal 28D ayat (2) menyatakan bahwa 
“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan 
layak dalam hubungan pekerjaan.” 

233. Undang-Undang HAM mengelaborasi lebih rinci hak-hak terkait pekerjaan yang layak, 
mencakup hak setiap warga negara atas pekerjaan yang layak “sesuai dengan bakat, 
kecakapan, dan kemampuan,”481 hak setiap orang untuk “dengan bebas memilih pekerjaan 
yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil,”482 dan hak 
setiap orang “dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya” 
untuk mendapatkan “upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin 
kelangsungan kehidupan keluarganya.”483 

234. Mahkamah Agung RI telah mempertimbangkan bahwa pemenuhan hak atas penghidupan 
yang layak mensyaratkan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam 
ADUPI, dkk v. Gubernur Provinsi Bali,484 “Hak asasi manusia tidak dapat diperoleh oleh setiap 
orang termasuk hak asasi warga negara untuk bekerja, mendapatkan imbalan yang adil dan 
layak dalam hubungan kerja (vide Pasal 28D ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 
(UUD NKRI 1945), dan hak asasi warga negara untuk bebas memilih pekerjaan yang disukai, 
baik pria maupun wanita melakukan pekerjaan yang sama dalam melakukan pekerjaan yang 
sepadan dengan martabat kemanusiaannya (vide Pasal 38 Undang-Undang Hak Asasi 
Manusia) apabila lingkungan rusak dan tercemar. Pemenuhan HAM hanya dapat diwujudkan 
pada lingkungan hidup yang baik dan sehat.” 

235. Dalam hukum internasional, hak untuk bekerja mencakup hak dasar untuk memilih pekerjaan 
secara bebas, hak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, dan hak atas perlindungan 

                                                           
480 UNESCO,”Bagaimana perubahan iklim dan perpindahan mempengaruhi hak atas pendidikan,” 
https://www.unesco.org/en/education/right-education/climate-change-displacement, diakses 12 Juli 2022. 
481 Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Ps. 38 ayat (1). 
482 Ibid., Ps. 38 ayat (2). 
483 Ibid., Ps. 38 ayat (4). 
484 Mahkamah Agung, Putusan No. 29P/HUM/2019, hlm. 152-153. 

https://www.unesco.org/en/education/right-education/climate-change-displacement
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terhadap pengangguran.485 Ini juga mencakup “upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, 
kesempatan untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi [diri kita] dan keluarga [kita], 
kondisi kerja yang adil dan aman, dan pembatasan jam kerja yang wajar”.486 Komite Hak 
Ekonomi, Sosial, dan Budaya lebih lanjut menguraikan bahwa hak untuk bekerja “harus 
menjadi pekerjaan yang layak” yang menghormati hak-hak dasar pribadi manusia serta hak-
hak pekerja dalam hal kondisi keselamatan kerja dan pengupahan.487 Selain itu, Komite secara 
khusus menyatakan bahwa “pekerjaan rumah tangga dan pertanian harus diatur dengan baik 
oleh undang-undang nasional sehingga pekerja rumah tangga dan pertanian menikmati 
tingkat perlindungan yang sama dengan pekerja lainnya.” Bagi Negara, ini berarti kewajiban 
untuk mengadopsi, secepat mungkin, “langkah-langkah yang bertujuan untuk mencapai 
kesempatan kerja penuh. ”488  

236. Pengaruh perubahan iklim pada kegiatan ekonomi tertentu, dan oleh karena itu pada mata 
pencaharian di sektor-sektor yang terkena dampak, secara langsung berdampak pada hak 
atas pekerjaan.489 Dampak buruk perubahan iklim terhadap hak untuk bekerja diakui oleh 
Dewan Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa, “bahwa dampak buruk perubahan iklim 
memiliki berbagai implikasi”, termasuk pada hak untuk bekerja.490 Perubahan iklim sudah 
berdampak dan akan terus berdampak pada keamanan pekerjaan di sektor-sektor yang 
rentan terhadap iklim, seperti sektor pertanian dan perikanan, di mana mata pencahariannya 
bergantung pada pola cuaca atau aset alam, seperti stok ikan, yang rentan terhadap 
perubahan iklim.491 Hal ini diperparah dengan sulitnya mendeteksi dan mengaitkan dampak 
jangka panjang dari perubahan iklim terhadap mata pencaharian masyarakat Indonesia. 
Seperti yang ditunjukkan oleh data historis, adalah umum bagi orang-orang untuk masuk dan 
keluar dari kesulitan berdasarkan musim, dan perubahan ini didorong oleh variabilitas iklim 
tahunan dan antar tahun. Pergeseran ini telah dan akan terus diperburuk oleh dampak 
perubahan iklim terhadap variabilitas iklim. 

237. Khusus untuk nelayan kecil dan petani, yang merupakan mata pencaharian yang 
penghidupannya sangat bergantung dengan kondisi lingkungan hidup, Indonesia juga telah 
mengakui perubahan iklim sebagai salah satu ancaman, sebagaimana tampak antara lain 
dalam definisi perlindungan petani, “Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk 

                                                           
485 Hak untuk bekerja diabadikan dalam: Pasal 6, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Pasal 8, paragraf 
3 (a), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik Sipil (ICCPR) (diratifikasi oleh Indonesia pada Februari 23, 2006DATE); 
Pasal 5, paragraf (e) ( i ), Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (diratifikasi oleh Indonesia 
pada tanggal 13 September 1984); Pasal 11, ayat 1 (a), dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 
(diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 13 September 1984); Pasal 32 Konvensi Hak Anak (diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 
5 September 1990); dan Pasal 11, 25, 26, 40, 52 dan 54 Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Semua Pekerja 
Migran dan Anggota Keluarganya (diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 31 Mei 2012). 
486 United Nations, International Convention on Economic, Social and Cultural Rights, Ps. 6 dan 7 
487 United Nations, ”Komentar Umum No. 18, Hak untuk Bekerja (2005), Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Sesi ke-35,“i 

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1a0Szab0oXTdImnsJZZVQfUKe%2FCu 
%2B13J25Nha7l9NlwYZ%2FTmK57O%2FSr7TB2hbCAidyVu5x7XcqjNXn44LZ52C%2BIkX8AGQrVyIc, diakses 12 Juli 2022.  
488Ibid. 
489Untuk tinjauan komprehensif tentang dampak hak asasi manusia dari perubahan iklim. Lihat: Sebastien Jodoin, Annalisa Savaresi 
dan Margaretha Wewerinke-Singh, ”Rights-Based Approach to Climate Decision-Making,” Current Opinion in Environmental 
Sustainability, Vol. 52, (Oktober 2021), hlm. 45-53. 
490 UNHCR, ”Human Rights and Climate Change: A/HTC/41/L.24,” 

https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/hrc41_climate_change_and_disability.pdf ￼, 
491Iklim pada Pertanian dan Pasokan Pangan, Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat, tersedia di: EPA, ”Climate Impacts 
on Agriculture and Food Supply,” https://climatechange.chicago.gov/climate-impacts/climate-impacts-agriculture-and-food-
supply, diakses 12 Juli 2022. 

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1a0Szab0oXTdImnsJZZVQfUKxXVisd7Dae%2FCu%2B13J25Nha7l9NlwYZ%2FTmK57O%2FSr7TB2hbCAidyVu5x7XcqjNXn44LZ52C%2BIkX8AGQrVyIc
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1a0Szab0oXTdImnsJZZVQfUKxXVisd7Dae%2FCu%2B13J25Nha7l9NlwYZ%2FTmK57O%2FSr7TB2hbCAidyVu5x7XcqjNXn44LZ52C%2BIkX8AGQrVyIc
https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/hrc41_climate_change_and_disability.pdf
https://climatechange.chicago.gov/climate-impacts/climate-impacts-agriculture-and-food-supply
https://climatechange.chicago.gov/climate-impacts/climate-impacts-agriculture-and-food-supply
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membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan 
sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya 
tinggi, dan perubahan iklim,”492; dan salah satu tujuan dari Undang-Undang Perlindungan 
Nelayan, “melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran.”493 

238. Mengingat dampak perubahan iklim yang berkelanjutan terhadap mata pencaharian 
masyarakat Indonesia, termasuk para pengadu, pemerintah Indonesia berkewajiban untuk 
mengatasi pelanggaran hak mereka untuk bekerja dan mencegah pelanggaran lebih lanjut. 
Beberapa contoh pelanggaran yang sudah terjadi antara lain sebagai berikut: 

a) Pengadu ZA dan Wazid, yang melaksanakan aktivitas pertanian di Demak dan Sembalun, 
telah menghadapi penurunan produksi tanaman karena pola cuaca buruk yang dapat 
melipatgandakan tekanan ekonomi dan mengancam pilihan mereka untuk bekerja 
sebagai petani. Keinginan Wazid, yang dibesarkan dalam keluarga petani di Sembalun dan 
telah bertani secara turun-temurun sebagai bagian dari budaya desanya, untuk 
mempertahankan pencaharian ini dan meningkatkan kesejahteraan petani di desanya, 
terancam dengan perubahan iklim. ZA, yang memulai karir sebagai petani dengan 
harapan ingin menggantungkan hidup lebih banyak dari usaha pertanian, sudah harus 
menanggung kerugian ekonomi yang signifikan dengan berkali-kali gagal panen akibat 
banjir, cuaca yang tak menentu dan serangan hama. Dalam skenario dampak perubahan 
iklim yang semakin memburuk, keduanya akan dipaksa menghadapi risiko-risiko kerja 
yang semakin meningkat, seperti kelelahan panas. Kini, 17,7 juta petani Indonesia berusia 
di atas 45 tahun, dengan 3,8 juta diantaranya berusia di atas 65 tahun, yang artinya akan 
segera atau telah memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap kelelahan panas, penyakit 
atau kematian akibat panas. Dikombinasikan dengan ancaman perubahan iklim terhadap 
curah hujan, kekeringan, perubahan pola cuaca dan serangan hama, hal ini dapat 
memaksa para petani beralih ke pekerjaan-pekerjaan lain. 

b) Pengadu Dewa, MB, BE, AS dan Radith, nelayan di Kupang, mengalami peningkatan pesat 
risiko keselamatan kerja akibat perubahan iklim. Pengadu Dewa menjelaskan bahwa hari-
hari dimana nelayan Kupang dapat melaut dengan aman berkurang seiring dengan 
meningkatnya cuaca ekstrim, dan nelayan yang memiliki pemahaman akan bahaya yang 
dihadapi akan memilih untuk kehilangan pendapatan dibandingkan bertaruh nyawa. 
Selain itu, gelombang tinggi dan angin kencang menghancurkan perahu nelayan Kupang 
secara rutin setiap tahunnya – di Oesapa saja, belasan perahu rusak setiap tahun, 
sementara Siklon Seroja merusak 80% kapal nelayan di Kupang. Kerusakan alat kerja ini 
menyebabkan tekanan ekonomi yang sangat besar bagi nelayan, memaksa nelayan 
berada dalam situasi pengangguran berbulan-bulan lamanya. Selain itu, Seroja telah 
mengakibatkan hilangnya ekosistem terumbu karang dan menurunkan stok ikan di 
perairan Kupang, yang telah secara signifikan mempengaruhi kelayakan pendapatan 
mereka. Pengadu AS, yang bekerja sebagai penjual ikan hasil tangkapan nelayan, rata-
rata hanya mampu menghasilkan Rp 20.000,00 per hari setelah siklon Seroja, karena 
berkurangnya pasokan ikan menaikkan harga beli dari nelayan, sementara harga jual 
terbatas daya beli masyarakat. Hal ini merupakan ancaman yang nyata, yang akan 
meningkat probabilitasnya seiring dengan pemanasan yang meningkat, yang dapat 

                                                           
492 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Ps. 1 ayat (1). 
493 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, Ps. 3 huruf e. 
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berdampak pada kelayakan pencaharian lebih dari 2,8 juta nelayan,494 baik yang mencari 
ikan di laut, sungai, ataupun melalui budidaya. 

c) Dampak perubahan iklim lebih berdampak pada mata pencaharian masyarakat miskin 
dan terpinggirkan. Seperti yang telah diakui oleh IPCC, peristiwa cuaca dan iklim 
mempengaruhi kehidupan dan mata pencaharian jutaan orang miskin.495 Ini karena 
orang-orang yang miskin dan terpinggirkan biasanya memiliki paling sedikit penyangga 
untuk menghadapi bahaya iklim bahkan yang sederhana dan paling menderita dari 
peristiwa-peristiwa berturut-turut dengan sedikit waktu untuk pemulihan.496 Bahkan 
perubahan kecil dalam curah hujan, periode singkat suhu ekstrim, atau angin kencang 
lokal dapat membahayakan mata pencaharian.497 Perubahan iklim juga sering berperan 
sebagai pengganda ancaman, yang berarti bahwa dampak perubahan iklim menambah 
faktor pendorong kemiskinan lainnya. Sebagai contoh, para pengadu nelayan di Kupang 
menceritakan banyaknya nelayan lain yang harus meminjam uang untuk memperbaiki 
perahu mereka agar dapat kembali bekerja. Hal ini diperparah dengan minimnya akses ke 
institusi keuangan formal dan ketidakmampuan nelayan memenuhi persyaratan 
pinjaman di perbankan, yang menyebabkan beberapa nelayan terjerat utang atau 
terpaksa meminjam dengan bunga yang tidak adil. Sekalipun para pengadu tidak ada yang 
tertimpa kemalangan lingkaran setan pinjaman, setidaknya satu pengadu terpaksa 
meminjam uang senilai Rp 15 juta dari koperasi untuk membangun kembali perahu dan 
alat tangkapnya. 

d) Pengadu anak MA, J dan Rasya akan mengalami penurunan ketersediaan pekerjaan 

seiring bertambahnya usia. Mereka masih ada di usia produktif, 30 s.d. 40-an tahun ketika 

peningkatan dampak perubahan iklim diproyeksikan dengan keyakinan tinggi akan 

membatasi ketersediaan pilihan mata pencaharian dan dampak iklim seperti panas yang 

ekstrim akan mempersulit kerja produktif. 

4.5.6.  Dengan tidak mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam aksi-aksi iklimnya, 
Pemerintah telah melanggar hak-hak anak 

239. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa “Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan 
berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Selain 
menegakkan hak-hak tersebut di atas, Indonesia dituntut untuk menjadikan kepentingan 
terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam pelaksanaan hak-hak anak berdasarkan 
[Konvensi] Hak Anak dan perjanjian terkait lainnya yang telah diratifikasi Indonesia.498 

240. Undang-Undang HAM mendedikasikan satu bagian khusus untuk mengatur hak-hak anak, 
yang didalamnya termasuk “perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan 
negara,”499 hak untuk “hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf 
kehidupannya,”500 “mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang 

                                                           
494 KKP, ”Data Nelayan/Pembudidaya Ikan,” https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=nelayan&i=6#panel-footer, diakses 12 Juli 
2022. 
495 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change: Impact, Adaptation and Vulnerability, hlm. 28 dan 802. 
496 Ibid., hlm. 14. 
497 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change: Impacts, Adaptation and Vulnerability, (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2014), hlm. 13. 
498 United Nations, Internation Covenant on Civil and Political Rights, Ps. 23 dan 24); United Nations, International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights, Ps. 10. 
499 Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Ps. 52 ayat (1). 
500 Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Ps. 53 ayat (1). 

https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=nelayan&i=6#panel-footer
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tuanya sendiri,”501 “mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik 
atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam 
pengasuhan,”502 “memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan 
pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya,”503 “beristirahat, bergaul 
dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, 
dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.”504 Hak-hak ini, dan lebih 
komprehensif lagi, ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-
Undang No. 32 Tahun 2002505; diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014506), dengan 
dipayungi prinsip “kepentingan terbaik bagi anak,” dan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup 
dan perkembangan.”507 

241. Perubahan iklim membuat pemerintah Indonesia tidak mungkin melaksanakan sepenuhnya 
kewajiban hak asasi mereka terhadap anak di bawah hukum nasional dan internasional. Selain 
fakta bahwa anak-anak saat ini dan anak-anak mereka akan menanggung beban dampak 
perubahan iklim seiring bertambahnya usia, anak-anak termasuk yang paling rentan terhadap 
konsekuensi perubahan iklim saat ini, bersama dengan perempuan, penyandang disabilitas, 
masyarakat adat dan orang yang hidup dalam kemiskinan.508  Beberapa anak termasuk dalam 
beberapa kategori ini. Sebagaimana ditetapkan di bagian 4.1 dan di setiap bagian hak, anak-
anak dan remaja sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim karena metabolisme, 
fisiologi, dan kebutuhan perkembangan mereka yang unik. 

242. Masyarakat internasional mengakui bahwa cuaca dan kondisi iklim yang ekstrim merusak 
semua pencapaian selama ini di bidang hak-hak anak. Sebagaimana diakui oleh UNICEF dalam 
kaitannya dengan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perubahan iklim 
merupakan ancaman langsung terhadap kemampuan anak untuk bertahan hidup, tumbuh, 
dan berkembang, dan dapat membalikkan kemajuan tujuan pembangunan yang berkaitan 
dengan anak-anak.509 Karena anak-anak dan remaja adalah generasi masa depan kita, mereka 
akan paling terpengaruh oleh tantangan masa depan yang dibawa oleh perubahan iklim. 

243. Para Pengadu Anak MA, J dan Rasya telah mengalami dampak iklim seperti panas yang 
semakin meningkat selama beberapa tahun terakhir, sembari mengalami kecemasan tentang 
memburuknya efek perubahan iklim di masa depan. Pengadu MA dan adiknya mengalami 
secara langsung kejadian panas ekstrim di Samarinda ketika masih berada dalam usia yang 
sangat rentan, yaitu 6 bulan dan 2 tahun. Pengadu J dan Rasya juga tumbuh dengan 
peningkatan hari-hari panas dan efek pulau panas di Jakarta. Pengadu MA juga mengalami 
demam berdarah, yang penyebarannya dipengaruhi faktor iklim, dan akan meningkat seiring 
perubahan iklim. Mereka semua telah tumbuh dengan frekuensi dan intensitas bencana 
hidrometeorologis yang jauh lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya.  

                                                           
501 Ibid., Ps. 56 ayat (1). 
502 Ibid., Ps. 58 ayat (1). 
503 Ibid., Ps. 60 ayat (1). 
504 Ibid., Ps. 61. 
505 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No. 32 Tahun 2002, LN. No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235. 
506 Indonesia, Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, No. 35 Tahun 
2014, LN. No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606. 
507 Ibid., Ps. 2 angka 2 dan 3. 
508Susana Sanz-Caballero, ”Hak anak dalam iklim yang berubah: perspektif dari Konvensi PBB tentang Hak Anak," https://www.int-
res.com/articles/esep2013/13/e013p001.pdf ., diakses 12 Juli 2022. 
509 UNICEF, Tujuan 13: Aksi Iklim, tersedia di: UNICEF, ”Goal 13: Climate Action,” https://data.unicef.org/sdgs/goal-13-climate-
action/, diakses 12 Juli 2022. 

https://www.int-res.com/articles/esep2013/13/e013p001.pdf
https://www.int-res.com/articles/esep2013/13/e013p001.pdf
https://data.unicef.org/sdgs/goal-13-climate-action/
https://data.unicef.org/sdgs/goal-13-climate-action/
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244. Kemungkinan besar, mereka semua akan mengalami dampak masa depan perubahan iklim 
secara langsung seiring dengan bertambahnya usia mereka. Anak kecil lebih rentan terhadap 
penyakit seperti malaria dan demam berdarah, lebih mungkin terluka atau terbunuh selama 
bencana alam, dan lebih mungkin menderita kerugian karena berkurangnya akses ke 
perawatan medis atau kebutuhan dasar lainnya.510 Bencana terkait perubahan iklim akan 
mengganggu sistem perlindungan anak dan memperburuk ketegangan dan konflik yang 
sudah ada sebelumnya, membuat anak rentan terhadap pelecehan, pekerja anak, 
perdagangan manusia dan bentuk eksploitasi lainnya.511 Perubahan iklim akan berdampak 
serius pada kenikmatan anak-anak atas standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang 
dapat dicapai, akses ke pendidikan, makanan yang layak, perumahan yang layak, air minum 
yang aman dan sanitasi.512   

245. Pemenuhan hak-hak Pengadu J dan Rasya, dan perlindungan kepentingan terbaik mereka 
sebagai anak, tergantung pada tindakan pemerintah untuk mengatasi perubahan iklim. 
Dengan berkontribusi dan memperburuk risiko dampak perubahan iklim yang dapat 
diperkirakan, dan dengan gagal mengambil langkah-langkah adaptif untuk meminimalkan 
risiko tersebut, pemerintah melanggar hak-hak pemuda pengadu sebagai anak-anak dan 
gagal menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama. 

 

4.6.  Kesimpulan: Akibat tindakan dan kelalaian Pemerintah terkait perubahan iklim, hak asasi 
manusia para pengadu telah dilanggar.   

246. Seiring dengan meningkatnya peningkatan suhu rata-rata global mendekati 1,50C, ancaman 
peningkatan suhu ekstrim, peningkatan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi, 
perubahan cuaca yang tidak terduga juga meningkat, menyebabkan kerusakan besar dan 
tidak terbalikkan pada manusia dan ekosistem tempat kita bergantung. Para pengadu telah 
menunjukkan bagaimana perubahan iklim mengganggu penikmatan hak asasi manusia yang 
mendasar yang dijamin dalam UUD 1945 dan undang-undang Indonesia. Hak-hak yang 
terganggu oleh perubahan iklim termasuk hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin dan 
dalam lingkungan yang baik dan sehat, hak untuk berkembang melalui pemenuhan 
kebutuhan dasar, hak atas pangan dan air, hak atas pendidikan dan hak atas pekerjaan. Secara 
khusus, terdapat empat pengadu anak yang sangat rentan terhadap pelanggaran semua hak 
ini, baik di masa sekarang maupun di masa depan. 

247. Para pengadu meminta Komnas HAM untuk mempertimbangkan apakah Pemerintah 
memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan 
memenuhi hak asasi manusia ini, mengingat tindakan dan kelalaiannya dalam memitigasi dan 
memastikan adaptasi terhadap perubahan iklim. Seperti yang diakui oleh Pemerintah sendiri, 
perubahan iklim adalah masalah hak asasi manusia. Untuk memenuhi kewajiban hak asasi 
manusianya, Pemerintah harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memitigasi 

                                                           
510Sheridan Bartlett, “Perubahan iklim dan anak-anak perkotaan: dampak dan implikasi untuk adaptasi di negara-negara 
berpenghasilan rendah dan menengah”, Lingkungan dan Urbanisasi, vol. 20, No. 2 (Oktober 2008), hlm. 509-510; Klaster 
Perlindungan Global, “Memperkuat perlindungan dalam tanggap bencana alam: anak-anak”,  
www.globalprotectioncluster.org/en/tools-and-guidance/essential-protectionguidance-and-tools/protection-in-natural-disasters-

essential-guidance -dan-alat.html￼, 
511Ibid. 
512United Nations, ”Pernyataan Bersama Pemegang Mandat Prosedur Khusus Dewan Hak Asasi Manusia pada Konferensi 
Perubahan Iklim PBB,” https://www.ohchr.org/en/statements/2018/12/joint-statement-united-nations-special-procedures-
mandate-holders-occasion-24th, diakses 12 Juli 2022.  

http://www.globalprotectioncluster.org/en/tools-and-guidance/essential-protectionguidance-and-tools/protection-in-natural-disasters-essential-guidance-and-tools.html
http://www.globalprotectioncluster.org/en/tools-and-guidance/essential-protectionguidance-and-tools/protection-in-natural-disasters-essential-guidance-and-tools.html
https://www.ohchr.org/en/statements/2018/12/joint-statement-united-nations-special-procedures-mandate-holders-occasion-24th
https://www.ohchr.org/en/statements/2018/12/joint-statement-united-nations-special-procedures-mandate-holders-occasion-24th
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perubahan iklim dan menerapkan langkah-langkah adaptasi, memobilisasi sumber daya 
maksimum yang tersedia dengan ambisi setinggi mungkin, sambil memastikan bahwa semua 
tindakan bersifat inklusif, partisipatif, dan adil. Kegagalan untuk mengambil langkah-langkah 
untuk mencegah kerusakan hak asasi manusia yang dapat diperkirakan yang disebabkan oleh 
perubahan iklim merupakan pelanggaran kewajiban hak asasi manusia Pemerintah. 
Penafsiran ini didukung oleh sumber hukum hak asasi manusia internasional, yang merupakan 
bagian dari hukum hak asasi manusia domestik Indonesia. 

248. Para pengadu berpendapat bahwa Pemerintah telah gagal memenuhi kewajiban hak asasi 
manusia yang melekat padanya. Seperti yang ditunjukkan pada bagian 4.4., Pemerintah telah 
gagal mengambil langkah-langkah mitigasi yang diperlukan dan terus bertindak tidak 
konsisten dengan tujuan iklim yang aman pada 1,50C, misalnya, dengan terus menyetujui 
proyek bahan bakar fosil baru. Lebih lanjut, Pemerintah telah gagal untuk mengambil langkah-
langkah adaptasi yang akan mencegah bahaya yang dapat diperkirakan sebelumnya bagi 
mereka yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk para pengadu anak 
dan pengadu yang tinggal di daerah terpencil, mengalami kemiskinan, atau memiliki mata 
pencaharian yang rentan terhadap iklim. Selanjutnya, Pemerintah telah gagal untuk 
memastikan bahwa tindakannya konsisten dengan hak-hak prosedural para pengadu. Dengan 
turut menyebabkan dan memperburuk krisis iklim, dan gagal meminimalkan risiko dampak 
iklim yang dapat diperkirakan, Pemerintah telah bertindak melanggar kewajibannya kepada 
para pengadu dan semua orang yang terkena dampak di Indonesia. 

249. Para pengadu meminta Pemerintah untuk mengambil pendekatan berbasis hak asasi manusia 
dalam aksi-aksi iklimnya. Ini berarti bahwa langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi 
perubahan iklim tidak boleh menciptakan atau memperburuk pelanggaran hak asasi manusia 
lainnya. Lebih lanjut, kebutuhan kelompok rentan harus diprioritaskan, karena perubahan 
iklim semakin mempersulit pemenuhan hak asasi mereka. Mengatasi perubahan iklim juga 
mengangkat masalah keadilan dan kesetaraan, khususnya lintas generasi. Mereka yang paling 
rentan dan mereka yang menghadapi konsekuensi paling serius dari kerusakan lingkungan 
iklim adalah mereka yang berkontribusi paling sedikit dalam menyebabkan perubahan iklim, 
termasuk masyarakat miskin dan masyarakat adat, pemuda dan generasi masa depan 
Indonesia. Anak-anak dan kaum muda sangat rentan terhadap dampak-dampak perubahan 
iklim. Perubahan iklim mengganggu pendidikan dan perkembangan ekonomi mereka, 
menyebabkan pemindahan paksa, terganggunya mata pencaharian dan akses terhadap 
makanan dan udara, dan mengancam kesehatan fisik dan jiwa mereka. Bagi para pengadu 
yang menghadapi kemiskinan atau marginalisasi, setiap masalah yang ada dengan 
pemenuhan kebutuhan dasar diperparah oleh perubahan iklim. 

250. Para pengadu meminta pengakuan bahwa perubahan iklim adalah krisis hak asasi manusia. 
Jika Pemerintah melanjutkan dengan pendekatan ‘business-as-usual’, memprioritaskan 
pertumbuhan sektor-sektor padat karbon dan mengabaikan kebutuhan adaptasi masyarakat 
yang terkena dampak, maka pelanggaran hak asasi para pengadu akan terus memburuk dari 
waktu ke waktu. Tanpa iklim yang aman dan stabil, pemenuhan hak asasi manusia tidak 
mungkin bagi para pengadu – dan bagi sebagian besar, jika tidak semua, masyarakat di 
Indonesia. 

 

5.  PERMOHONAN 

Para pengadu memohon agar Komisi:  
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1. Menyatakan bahwa: 

a) Perubahan iklim adalah krisis hak asasi manusia; telah mengganggu penikmatan hak asasi 
manusia di Indonesia. Jika tindakan tegas tidak segera diambil untuk mengatasi akar masalah 
perubahan iklim dan mengurangi kerugian akibat dampaknya, pelanggaran-pelanggaran hak ini 
akan menjadi semakin buruk. Setiap derajat pemanasan tambahanakan menyebabkan kerugian 
lebih lanjut 

b) Dampak perubahan iklim telah mengganggu hak-hak para pengadu atas lingkungan hidup yang 
baik dan sehat, kehidupan, kesehatan, pembangunan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, 
pangan, air, pendidikan, dan pekerjaan. Para pengadu anak-anak mengalami kerentanan khusus 
terhadap pelanggaran ini. 

c) Pemerintah telah berkontribusi dan terus melanggengkan krisis iklim dengan secara sadar 
bertindak mengabaikan bukti ilmiah yang tersedia mengenai langkah-langkah yang diperlukan 
untuk memitigasi perubahan iklim, menggunakan sumber daya maksimum yang tersedia pada 
ambisi setinggi mungkin, dan beradaptasi dengan perubahan iklim, memberikan perhatian 
khusus bagi kelompok rentan. Meskipun telah berkomitmen untuk mengejar tujuan iklim aman 
1,50C dan memiliki tugas konstitusional untuk mencegah bahaya iklim bagi rakyatnya, 
Pemerintah terus mengambil tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kewajibannya, 
khususnya: 

i. Melanjutkan persetujuan pembangkit listrik tenaga batu bara baru dan mendukung 
pembangkit listrik tenaga batu bara yang ada yang akan terus mengeluarkan lebih dari 
107 juta ton emisi GRK setiap tahun setidaknya selama 20-30 tahun; 

ii. Menyetujui deforestasi dan pembukaan lahan skala besar, termasuk konversi hutan 
primer menjadi perkebunan dan pertambangan, yang secara drastis akan mengurangi 
penyerapan emisi GRK; dan 

iii. Dengan gagal menerapkan langkah-langkah adaptasi iklim dasar, seperti perlindungan 
zona pesisir berbasis alam dari gelombang badai, yang akan melindungi masyarakat yang 
rentan dari dampak terburuk perubahan iklim. 

d) Terkait dengan hal-hal di atas, Pemerintah melanggar kewajibannya untuk menghormati, 
melindungi, menegakkan dan memenuhi hak asasi para pengadu. 

  

2. Merekomendasikan kepada Pemerintah agar segera: 

a) Meninjau dan mengubah undang-undang dan kebijakannya untuk mengurangi emisi GRK sejalan 

dengan tujuan iklim yang aman pada 1,50C, memobilisasi maksimum sumber daya yang tersedia 

pada ambisi setinggi mungkin, dan meminimalisir kerugian akibat dampak iklim, berdasarkan 

bukti ilmiah terbaik yang tersedia, untuk melindungi hak-hak para pengadu. 

b) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi emisi GRK nasional Indonesia 

sesuai dengan sasaran iklim aman 1,50C dan pedekatan hak asasi manusia, setidaknya mencakup: 

i. Memberlakukan moratorium pembangkit batubara baru dan berkomitmen untuk 

pensiun dini yang mendesak dari pembangkit batubara yang ada; 
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ii. Mengembalikan moratorium nasional atas konsesi untuk perkebunan kelapa sawit, hutan 

tanaman industri, dan penebangan lahan gambut; serta mengawasi dan menegakkan 

moratorium pembukaan hutan primer yang telah ada; dan 

iii. Mempromosikan praktik pertanian yang berkelanjutan, asli dan polikultur yang akan 

mengurangi emisi bersih Indonesia sambil memastikan ketahanan tanaman dan 

membantu komunitas pertanian beradaptasi dengan dampak iklim. 

c) Menerapkan langkah-langkah adaptasi iklim yang akan membantu masyarakat rentan 

membangun ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk, setidaknya: 

i. Mengarusutamakan pembangunan rendah karbon berketahanan iklim sebagai strategi 

utama adaptasi dengan memastikan perencanaan pembangunan memperhitungkan 

dampak seluruh kebijakan, rencana dan program terhadap kerentanan iklim; 

ii. Memprioritaskan – termasuk menyeimbangkan ketersediaan anggaran untuk – tindakan 

adaptasi berbasis alam yang memiliki manfaat ganda terhadap pemenuhan hak-hak asasi 

manusia, seperti mempertahankan dan memperbaiki daerah aliran sungai, wilayah 

tangkapan air, ekosistem bakau, dan terumbu karang yang berfungsi sebagai penyangga 

alami; 

iii. Meningkatkan integrasi langkah-langkah adaptasi dalam NDC ke dalam kebijakan sosial, 

lingkungan dan anggaran di tingkat domestik; 

iv. Memastikan implementasi mekanisme perlindungan sosial – seperti asuransi nelayan dan 

asuransi pertanian – mencakup perlindungan terhadap kerentanan terkait iklim, 

termasuk yang menyangkut jiwa, kesehatan dan pencaharian.  

d) Memastikan pendekatan yang inklusif, adil, dengan keterbukaan dan partisipasi publik yang 

efektif dalam pengambilan keputusan tentang perubahan iklim sebagai masalah yang 

mempengaruhi hak asasi manusia, termasuk dengan: 

i. Memberikan informasi yang dapat diakses, terjangkau, dan dapat dipahami publik 

mengenai penyebab dan konsekuensi dari krisis iklim global, termasuk memasukkan 

perubahan iklim ke dalam kurikulum pendidikan di semua tingkatan; 

ii. Mengharuskan konsultasi publik yang berarti sebelum mengizinkan proyek-proyek padat 

karbon yang akan berdampak terhadap emisi bersih Indonesia atau kemampuan 

Indonesia untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim; dan 

iii. Mengungkapkan kepada publik publik dokumen dan data yang relevan, seperti informasi 

perizinan, analisis dampak lingkungan yang mencakup penilaian dampak GRK kumulatif 

dan dampak iklim lainnya, yang menginformasikan keputusan tersebut. 

Demikian Pengaduan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan banyak terimakasih. 

Jakarta, 14 Juli 2022 

Hormat kami,  

Kuasa Hukum Para Pengadu  
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