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Apa Peran Pemerintah Subnasional dalam 
Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional?
Antara Retorika dan Praktik di Negara-negara REDD+

Poin-poin Kunci
 • Penelitian dan praktik banyak memberikan penekanan pada peran transformatif yang dimainkan pemerintah 

subnasional (sub-national governments/SNGs) dalam aksi perubahan iklim.

 • Kontribusi yang ditetapkan secara nasional (Nationally Determined Contributions/NDCs) bukan merupakan cetak biru 
untuk implementasi, namun ini memberikan gambaran tentang sejumlah prioritas yang berpotensi. Saat ini, peran 
SNGs kebanyakan masih terbatas: dari 60 negara REDD+, hanya 14 yang secara eksplisit menyebutkan peran SNGs 
dalam mitigasi, dan hanya 4 yang memberikan SNGs peran terkait pembuatan keputusan.

 • Kegagalan memberikan peran yang lebih spesifik kepada SNGs bisa terbukti menjadi sesuatu yang tidak 
berpandangan jauh ke depan mengingat perubahan iklim adalah permasalahan global, namun solusi-solusi seperti 
REDD+ perlu diimplementasikan secara lokal dan yurisdiksional, dan oleh karenanya membutuhkan masukan lokal. 

 • Faktor-faktor yang akan mempengaruhi realisasi peran yang ditugaskan kepada SNGs dalam NDCs termasuk: 
niat politik terkait desentralisasi; dana yang dibutuhkan oleh para para pihak untuk mencapai target mereka; 
kapasitas SNGs; dan kebutuhan untuk menyelaraskan prioritas pembangunan subnasional dengan nasional.
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Pengantar

Pada tahun 2015, setelah hampir satu dekade negosiasi, 
Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim 
(UNFCCC) mengadopsi Kesepakatan Paris. Pihak penanda 
tangan telah menyepakati untuk berkolaborasi dalam 
rangka membatasi pemanasan global sampai di bawah 
2 derajat Celsius di atas tingkat praindustri. Sebagai bagian 
dari kesepakatan, negara-negara telah menyerahkan 
dan sekarang diharapkan untuk mewujudkan kontribusi 
yang ditetapkan secara nasional (Nationally Determined 
Contributions/NDCs). NDCs mendata ambisi masing-
masing negara penanda tangan dalam berkontribusi 
mencapai tujuan global. Ini akan dipantau dan direvisi 
dalam siklus lima tahunan. Sampai dengan April 2018, 
197 Pihak UNFCCC telah menyerahkan NDCs mereka 
(Pham dkk. 2018).

Terdapat cukup optimisme dalam penelitian dan praktik 
tentang peran transformatif yang bisa dimainkan oleh 

pemerintah subnasional (sub-national governments/SNGs) 
dalam aksi perubahan iklim. Saat ini SNGs mengambil 
tempat dalam inisiatif-inisiatif nasional dan internasional 
yang lebih luas untuk pembangunan rendah emisi, 
misalnya REDD+ (Nepstad dkk. 2013; Boyd dkk. 2018; Stickler 
dkk. 2018a). Kerangka kerja REDD+ di bawah UNFCCC 
memasukkan implementasi subnasional yang berpusat pada 
proyek sebagai bagian dari transisi implementasi tingkat 
nasional, yang beberapa telah diimplementasikan sebagai 
program-program yurisdiksional. Fasilitas Kemitraan Karbon 
Hutan oleh Bank Dunia mengikuti pendekatan program 
yurisdiksional yang serupa (Fishbein dan Lee 2015). 

Berbagai proses desentralisasi baru-baru ini telah 
mengalihkan tanggung jawab yang lebih besar atas 
tata kelola hutan dan pemanfaatan lahan kepada SNGs 
(Larson dan Ribot 2009). Pendekatan-pendekatan 
yurisdiksional dibangun dari reformasi desentralisasi 
yang “bertujuan untuk membuat pemerintah lokal 
responsif dan akuntabel terhadap kebutuhan dan aspirasi 
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penduduknya sehingga akan meningkatkan kesetaraan, 
pemberian layanan dan pengelolaan sumber daya” 
(Ribot 2015: ii). Pendekatan ini bekerja dalam batas-batas 
administratif-politis, memfasilitasi penyelarasan dengan 
berbagai kebijakan dan program publik (Stickler dkk. 2018b). 
Mereka telah didefinisikan secara lebih baik dibandingkan 
dengan ‘pendekatan bentang alam’, yang gagal memastikan 
bahwa ruang geografis bertepatan dengan badan-badan 
penata kelola yang mengontrol akses terhadap sumber daya 
(lihat McCall 2016). 

Pentingnya SNGs telah diakui dalam negosiasi menuju 
Kesepakatan Paris. Bagian pembukanya mengakui “pentingnya 
pelibatan semua tingkat pemerintahan dan berbagai aktor 
sesuai dengan hukum nasional masing-masing Pihak, 
dalam menangani perubahan iklim”. Walaupun SNGs bukan 
merupakan bagian dari Para Pihak dalam kesepakatan tersebut, 
Pasal 7(2) mencatat bahwa “adaptasi adalah tantangan 
global yang dihadapi oleh semuanya dengan dimensi lokal, 
subnasional, nasional, regional dan internasional. Potensi 
mereka dicontohkan oleh respon negara bagian California, 
yang mengambil peran utama dalam mendukung aksi iklim 
global setelah pengumuman oleh administrasi Presiden AS, 
Trump, bahwa mereka akan menarik diri dari Kesepakatan Paris. 
Sama halnya, Satuan Tugas Gubernur untuk Iklim dan Hutan1 
menjadi sebuah platform bagi sejumlah SNGs – terutama 
untuk negara-negara tropis, namun juga berkolaborasi dengan 
negara-negara di belahan Utara – untuk mengatasi perubahan 
iklim serta mendorong pembangunan berkelanjutan dan 
investasi rendah emisi (Scanlan dkk. 2018). Potensi SNGs untuk 
menjadi agen perubahan, yang terkadang berhadapan dengan 
sejumlah kebijakan pembangunan nasional, juga direfleksikan 
dalam penelitian baru-baru ini (lihat Brockhaus dkk. 2017; 
Luttrell dkk. 2017; Boyd dkk. 2018; Stickler dkk. 2018a). 

Penekanannya sederhana namun kuat – perubahan iklim 
adalah masalah global, namun kebanyakan solusinya akan 
diimplementasikan secara lokal. Oleh karenanya, rancangan 
dan implementasi berbagai solusi adaptasi dan mitigasi 
membutuhkan masukan lokal. Pada intinya, NDCs memberikan 
landasan pada pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up) 
yang baru yang ditetapkan dalam Kesepakatan Paris. Namun 
sampai sejauh mana hal ini diakui dalam NDCs yang diusulkan 
oleh pemerintah nasional? Infobrief ini menelusuri pertanyaan 
tersebut dengan mengamati NDCs dari ‘negara-negara REDD+’ 
untuk menilai bagaimana SNGs dilibatkan dalam pencapaian 
target mereka. Kami secara khusus memilih negara-negara 
ini karena interes kami terkait REDD+, mengingat REDD+ 
menggambarkan peran penting SNGs dalam implementasi 
solusi iklim global, dan karena negara-negara ini, di belahan 
Selatan, adalah yang paling mungkin mempertimbangkan 
hutan dalam strategi mitigasi dan adaptasi mereka. Dalam 
kesimpulan kami, kami menyoroti kasus-kasus terbaik di antara 
NDCs dalam hal peran yang mereka berikan pada SNGs, dan 

1 www.gcftf.org 

kami berpendapat bahwa minimnya pemberian peran yang spesifik 
bagi SNGs dapat membuktikan wawasan yang tidak berpandangan 
jauh mengingat bahwa, tanpa aksi lokal, tujuan global tidak akan 
dapat tercapai. 

Metode
Kami meninjau NDCs2 sejumlah negara yang, sampai dengan 
bulan Juli 2018, telah meratifikasi Kesepakatan Paris3. Untuk 
masing-masing NDC, kami mencari suatu set istilah subnasional4, 
dan divisi administratif subnasional yang digunakan pada 
masing-masing negara5. Selanjutnya kami menganalisis 
konteks penggunaan istilah tersebut di dalam dokumen untuk 
mengidentifikasi referensi terhadap yurisdiksi subnasional. 
Ini kemudian dikompilasikan ke dalam sebuah pusat data, 
dan diklasifikasikan di bawah tiga kategori, yaitu terkait 
dengan mitigasi, adaptasi dan/atau pengakuan atas peran 
sebelumnya (termasuk dalam proses perencanaan NDCs). 
Kami memberikan peringkat atas temuan-temuan tersebut di 
bawah masing-masing kategori yaitu yang “tidak menyebutkan 
SNGs”; “disebutkan secara tersamar”6; “hanya disebutkan”; atau 
“disebutkan dengan peran yang jelas” dalam mencapai NDC.

Infobrief ini menyajikan sebuah subbagian dari pusat data 
kami. Ini berfokus pada kombinasi dari negara-negara dengan 
program nasional REDD+ atau yang saat ini menjadi tuan rumah 
bagi proyek-proyek REDD+ (lihat Duchelle dkk. 2018) yang 
diidentifikasi berpotensi tinggi untuk REDD+ (lihat Olesen dkk. 
2018). Subbagian kami mencakup 60 negara yang disebutkan di 
bawah ini berdasarkan wilayah geografis:

 • Afrika (26) - Angola, Burkina Faso, Kamerun, Republik Afrika 
Tengah, Kongo, Pantai Gading, Republik Demokratik Kongo, 
Ethiopia, Gabon, Ghana, Kenya, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, 
Mozambik, Niger, Senegal, Sierra Leone, Sudan, Tanzania, Togo, 
Afrika Selatan, Uganda, Zambia dan Zimbabwe;

2 Dari Daftar NDC dalam UNFCCC (Interim, http://www4.unfccc.int/
ndcregistry/Pages/All.aspx 

3 Sesuai dengan Kesepakatan Paris, semua INDCs telah menjadi NDCs, 
namun karena INDCs disebutkan dalam beberapa dokumen yang ditinjau, 
maka kami menggunakan kedua istilah tersebut. 

4 “Departemen”, “provinsi”, “negara bagian” (untuk sistem federal), “kota”, 
“regional”, “lokal”, “tingkat”, “subnasional”, dan berbagai variasi lain.

5 Istilah untuk divisi administratif subnasional pada masing-masing negara 
diidentifikasi menggunakan CIA World Factbook https://www.cia.gov/library/
publications/the-world-factbook/

6 Sebagai contoh, referensi dalam NDC Kamboja tidak jelas dalam pernyataan 
berikut: “Mengurangi risiko sektoral, regional, kerentanan gender dan kesehatan 
terhadap dampak perubahan iklim”. Perlu dicatat bahwa Kamboja secara 
administratif dibagi ke dalam provinsi-provinsi. NDC Liberia juga mencantumkan 
beberapa penyebutan yang dianggap tidak jelas terkait SNGs dan peran mereka: 
[Perubahan Iklim] akan berdampak besar terhadap negara ini karena tingginya 
kerentanan yang disebabkan oleh […] rendahnya kapasitas untuk beradaptasi 
pada tingkat masyarakat dan nasional”. Terakhir, Vietnam, yang terbagi ke dalam 
pemerintah provinsi, mencatat bahwa produksi “Rencana Pembangunan Sosial-
Ekonomi berdasarkan skenario-skenario perubahan iklim, dengan fokus pada 
sektor-sektor dan wilayah kunci”. 

http://www.gcftf.org
http://www4.unfccc.int/ndcregistry/Pages/All.aspx
http://www4.unfccc.int/ndcregistry/Pages/All.aspx
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 • Asia (12) - Kamboja, Republik Rakyat Tiongkok, India, 
Indonesia, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Filipina, 
Sri Lanka, dan Vietnam;

 • Amerika Latin dan Karibia (18) - Argentina, Belize, Bolivia, 
Brasil, Chili, Kolombia, Kosta Rika, Ekuador, Guatemala, Guyana, 
Meksiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Trinidad dan 
Tobago, Uruguay, dan Venezuela;

 • Oseania (4) - Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan 
Vanuatu.

Analisis kami di bawah ini menghilangkan kategori “tidak 
disebutkan” dan “disebutkan secara tersamar” dan hanya 
memasukkan dua kategori lainnya, kelompok-kelompok yang 
lebih substantif, dan hanya mencakup yang menyebutkan 
SNGs dalam hubungannya dengan rencana mitigasi dan 
adaptasi di masa mendatang. Beberapa negara tambahan 
memang memberikan referensi yang substantif terkait SNGs, 
misalnya Peru terkait proses rancangan INDC, namun mereka 
tidak termasuk di sini karena penyebutannya tidak terkait 
dengan mitigasi dan adaptasi.

Selanjutnya, kami menyoroti dan mendalami NDCs yang 
mencantumkan “disebutkan dengan peran yang jelas” untuk 
SNGs. Setelah meninjau peran-peran khusus yang diberikan 
pada SNGs, kami mengelompokkan mereka ke dalam tiga 
jenis: implementasi aksi dan kebijakan dalam mencapai 
target NDC; pertukaran pengetahuan/peningkatan kapasitas; 
dan – yang paling penting – pembuatan keputusan. Pada 
tingkat tertentu, kategori-kategori ini saling tumpang 
tindih dan subyektif, namun secara analitis mereka dapat 
membantu mengidentifikasi perbedaan. Jenis yang pertama 
mengidentifikasi peran yang bertujuan pada implementasi 

berbagai kegiatan dan kebijakan dalam mencapai target 
NDC yang seharusnya dilaksanakan pada tingkat yurisdiksi 
subnasional, namun dirancang pada tingkat nasional. Jenis 
yang kedua mengacu pada kegiatan-kegiatan peningkatan 
kapasitas dan pertukaran pengetahuan dalam rangka 
implementasi dan/atau integrasi upaya-upaya nasional pada 
tingkat subnasional. Ini sering kali terkait dengan peningkatan 
kapasitas teknis SNGs. Jenis yang ketiga mengidentifikasi 
peran-peran spesifik SNGs dalam pengambilan keputusan, 
misalnya melalui artikulasi dan sinergi rencana-rencana 
nasional dan subnasional.

Temuan
Temuan kami menunjukkan bahwa 39 dari 60 negara REDD+ 
menyebutkan SNGs dalam NDCs mereka: 18 di antaranya 
“hanya menyebutkan” SNGs (Tabel 1), sementara 21 negara 
mengidentifikasi suatu peran khusus untuk SNGs (Tabel 2). Dari 
18 negara yang diklasifikasikan sebagai “hanya menyebutkan”, 
9 menyebutkannya hanya di bawah adaptasi (Burkina Faso, 
Republik Afrika Tengah, Ekuador, Guatemala, Mozambik, Peru, 
Kepulauan Solomon, Afrika Selatan, Vanuatu); 3 hanya di 
bawah mitigasi (Republik Rakyat Tiongkok, Panama, Senegal); 
dan 6 di bawah keduanya (Argentina, Brasil, Fiji, Mali, Togo, 
Uganda). Dari 21 negara yang menyebutkan peran tertentu 
untuk SNGs, 7 mengidentifikasi peran hanya di bawah adaptasi 
(Angola, Chili, Kosta Rika, Ghana, Meksiko, Nepal, Venezuela); 
4 hanya di bawah mitigasi (Kamerun, Pantai Gading, Laos, 
Myanmar); dan 10 di bawah keduanya (Belize, Kolombia, India, 
Indonesia, Kenya, Madagaskar, Sri Lanka, Sudan, Uruguay, 
Zambia). Kami mencatat bahwa dari 60 negara dalam 
subbagian kami, tidak ada satu pun negara di Oseania yang 

NDCs yang menyebutkan pemerintah subnasional (SNGs) di 60 negara-negara REDD+
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menetapkan peran khusus untuk SNG mereka, sementara 
50% negara di Asia, 39% di Amerika Latin dan Karibia, serta 
31% di Afrika melakukannya. Sementara peran SNG di Afrika 
dan Asia mempertimbangkannya adaptasi dan mitigasi 
secara seimbang, Amerika Latin dan Karibia lebih condong 
ke arah adaptasi.

Berikut ini, kami menyajikan tiga jenis peran yang dijelaskan 
di atas, dengan contoh-contoh dari masing-masing negara 
yang menyertakan penyebutan spesifik tersebut (lihat juga 
Tabel 2). Dua negara terlihat berada di bawah kategori 
implementasi dan peningkatan kapasitas, namun secara 
umum kami berupaya untuk menempatkan masing-masing 
negara berdasarkan penekanan utama dalam dokumennya 
(negara-negara yang mendefinisikan suatu peran pembuatan 
keputusan yang lebih substansif, khususnya, yang cenderung 
menyebutkan setidaknya satu dari dua peran juga). Kami 
berfokus pada menyediakan kutipan yang merujuk pada 
peran terkait bentang alam pedesaan, namun beberapa 
lebih terkait dengan perkotaan atau energi. Dalam beberapa 
kasus, NDC juga dapat mencakup beberapa penyebutan, dan 
dalam kasus lain hanya satu. Kami tidak memperhitungkan 
perbedaan tersebut di sini, mengingat mereka menekankan 
kuantitas dibandingkan kualitas. 

Implementasi Aksi dan Kebijakan 
untuk Mencapai Target-target NDC 

Peran dalam implementasi adalah hal yang paling umum, 
ditemukan dalam 12 NDCs. Mereka sedikit lebih sering 
diidentifikasi terkait dengan adaptasi dibandingkan mitigasi; 
5 negara mengidentifikasi peran hanya terkait adaptasi, 
2 hanya terkait mitigasi, dan 5 terkait keduanya (lihat Tabel 1). 
Pernyataan tentang peran-peran implementasi berkisar dari 
disebutkan secara tersamar sampai dengan sangat spesifik, 
dan mulai dari yang lebih terintegrasi sampai dengan yang 
prosesnya lebih dari atas ke bawah (top-down). Sebagai 
contoh, NDC Indonesia menyebutkan bahwa “Sebuah 
pendekatan pengelolaan berskala bentang alam dan 
ekosistem, yang menekankan peran yurisdiksi subnasional, 
dipandang penting untuk memastikan manfaat yang lebih 
besar dan lebih tahan lama dari inisiatif-inisiatif ini (untuk 
mengurangi emisi dalam sektor pemanfaatan lahan)” 
dalam aksi-aksi mitigasinya. NDC Venezuela mendorong 
“pengembangan rencana-rencana adaptasi kota dan lokal 
untuk skenario pengelolaan risiko yang secara langsung 
melibatkan tanggung jawab bersama antara Kekuatan 
Negara dan Rakyat […] untuk mengurangi kerentanan 
populasi dan kegiatan-kegiatan sosial-produktifnya. 
Nepal berupaya untuk “memperkuat implementasi 
Kerangka Kerja Tata Kelola Lokal yang Ramah Lingkungan 
(Environment-Friendly Local Governance/EFLG) dalam Komite 
Pembangunan Desa dan pemerintah kota untuk melengkapi 
adaptasi perubahan iklim, mempromosikan teknologi energi 
terbarukan, serta konservasi air dan pembangunan hijau”. 

Tabel 1. Negara-negara yang menyebutkan dan/
atau menspesifikasi peran SNGs

Negara Hanya 
menyebutkan

Menyebutkan 
peran spesifik 

Afrika
Angola A
Burkina Faso A
Kamerun M
Republik Afrika Tengah A
Pantai Gading M
Ghana A
Kenya A + M
Madagaskar A + M
Mali A + M
Mozambik A
Senegal M
Afrika Selatan A
Sudan A + M
Togo A + M
Uganda A + M
Zambia A + M

Asia
Republik Rakyat Tiongkok M
India A + M
Indonesia A + M
Laos M
Myanmar M
Nepal A
Sri Lanka A + M

Amerika Latin dan 
Karibia
Argentina A + M
Belize A + M
Brasil A + M
Chile A
Kolombia A + M
Kosta Rika A
Ekuador A
Guatemala A
Meksiko A
Panama M
Peru A
Uruguay A + M
Venezuela A

Oseania
Fiji A + M
Kepulauan Solomon A
Vanuatu A

Catatan: A = adaptasi; M = mitigasi



No. 299
September 2020

5

Meksiko menyebutkan bahwa “Pada tingkat subnasional, 
Negara Bagian dan Pemerintah Kota juga mendorong upaya-
upaya adaptasi seperti direfleksikan dalam Rencana Perubahan 
Iklim merekasendiri”.

NDC Zambia menonjol sebagai satu dari sedikit yang 
menyebutkan pendanaan, dan merupakan salah satu dari 
kelompok yang menekankan integrasi antartingkat. Disebutkan 
bahwa, “Perencanaan untuk program-program adaptasi 
dan mitigasi di bawah INDC Zambia akan diintegrasikan 
ke dalam proses-proses perencanaan yang sudah ada dan 
didukung oleh alokasi anggaran nasional pada berbagai 
sektor, kementerian dan otoritas subnasional dalam rangka 
implementasi upaya-upaya yang didukung secara domestik 
maupun internasional. Selain itu, proses desentralisasi yang 
saat ini sedang dilaksanakan di negara ini akan memperkuat 
partisipasi multipihak dalam implementasi INDC”.

Chili berupaya untuk menerapkan “tindakan spesifik […] di bawah 
Rencana Adaptasi Perubahan Iklim Nasional dan rencana-rencana 
sektoral, dengan suatu perspektif desentralisasi dan berupaya 
mengintegrasikan upaya-upaya di antara berbagai tingkat 
pembuat keputusan (nasional, regional, dan kota)”. Selaras dengan 
hal itu, dalam rangka memobilisasi sumber-sumber ekonomi 
untuk mendanai kegiatan-kegiatan mitigasi dan adaptasi, 
Kamerun menggunakan suatu pendekatan yang melengkapi 
“Negara dan pemerintah lokal dalam pengembangan rencana-
rencana pembangunan transportasi publik di dalam dan antar 
kota yang rendah karbon”. Ini akan “Memastikan koherensi antara 
rencana-rencana pembangunan pertanian dan strategi-strategi 
untuk membatasi deforestasi atau degradasi (proses REDD+) 
berkat Rencana Pembangunan Nasional dan pembangunan 
berkelanjutan di wilayah tersebut […] melalui konsultasi dengan 
masing-masing sektor dan berbagai wilayah”.

Implementasi yang lebih bersifat top-down mengacu pada 
pelaksanaan rencana atau keputusan nasional yang dibuat 
oleh berbagai institusi nasional. Kenya, sebagai contoh, 
mengusulkan “Dewan Perubahan Iklim Nasional agar 
membangun mekanisme koordinasi perubahan iklim nasional 
yang menyeluruh dan, di antara peran lainnya, memastikan 
pengarusutamaan fungsi-fungsi perubahan iklim oleh pemerintah 
Nasional dan Kabupaten (County)”. Hal ini, seperti tercantum 
dalam NDC negara ini, akan memungkinkan “Berbagai tindakan 
mitigasi dan adaptasi diimplementasikan pada berbagai sektor 
pada tingkat pemerintah nasional maupun kabupaten”. NDC 
Myanmar memberikan peran implementasi kepada SNG 
yaitu untuk mengurangi laju deforestasi, agar dapat terus 
mencapai suatu kontribusi mitigasi yang signifikan dari sektor 
pengelolaan hutan: “Sebagai bagian dari implementasi Rencana 
Induk [Kehutanan Nasional], masing-masing kabupaten [akan 
membuat] suatu rencana pengelolaan 10 tahun sehingga 
tujuan-tujuan keseluruhan dapat dicapai pada tahun 2030”. Di 
Madagaskar, sebagai cara untuk mengimplementasikan NDC, 
Biro Nasional untuk Koordinasi Perubahan Iklim akan memiliki 
“peran mengkoordinasi, memfasilitasi, mengawasi dan memantau 

implementasi efektif dari semua langkah/aksi yang ada [dalam 
NDC ini, bekerja sama] dengan berbagai kementerian sektoral, 
Komite Perubahan Iklim Nasional, kantor-kantor lingkungan hidup 
sektoral dan regional”.

Terakhir, NDCs dari Ghana dan Sri Lanka menyebutkan 
sejumlah inisiatif secara sangat spesifik untuk implementasi. 
Di Sri Lanka, kegiatan adaptasi termasuk “Perbaikan sistem 
pengelolaan limbah padat oleh otoritas lokal termasuk daur 
ulang barang-barang yang tidak dapat terdegradasi”. Sejumlah 
aksi kebijakan adaptasi di Ghana yang ditujukan untuk 
membangun ketahanan pertanian pada bentang alam yang 
rentan iklim akan mendorong “43 kabupaten administratif 
[untuk mengadopsi] pertanian konservasi berbasis masyarakat 
yang dimodifikasi”. 

Peningkatan Kapasitas/Pertukaran 
Pengetahuan

Lima NDCs memuat peran yang berfokus pada pertukaran 
pengetahuan dan peningkatan kapasitas, mengidentifikasi 
kurangnya kapasitas pada tingkat subnasional dan terkadang 
pada tingkat nasional. Dua di antaranya hanya mengacu pada 
adaptasi, satu pada mitigasi saja, dan dua mengacu pada 
keduanya. NDC Laos menggambarkan kurangnya kapasitas 
yang diakui ini di semua contoh kami: “salah satu persyaratan 
yang paling penting adalah untuk memulai peningkatan 
kapasitas teknis […] pada semua tingkat pelibatan dari 
pembuat keputusan pemerintah pusat sampai tingkat lokal 
dan staf teknis” untuk kegiatan-kegiatan mitigasi dan adaptasi. 
Mengenali kebutuhan yang serupa, NDC Belize berupaya 
“Meningkatkan dan memperkuat kapasitas […] otoritas kota 

Tabel 2. Jenis peran yang diberikan kepada SNGs

Implementasi Peningkatan 
kapasitas/ 
pertukaran 
pengetahuan

Pembuatan 
keputusan

Kamerun (M) 
Chili(A)
Ghana (A) 
Indonesia (A + M) 
Kenya (A + M)
Madagaskar (A + M)
Meksiko (A) 
Myanmar (M) 
Nepal (A)
Sri Lanka (A + M)
Venezuela (A) 
Zambia (A + M) 

Belize (A + M) 
Chili (A) 
India (A + M) 
Laos (M) 
Meksiko (A) 

Angola (A) 
Kolombia (A+M) 
Kosta Rika (A) 
Pantai Gading (M) 
Laos (M) 
Sudan (A + M) 
Uruguay (A + M) 

Catatan: A = adaptasi; M = mitigasi
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untuk memastikan pembangunan di wilayah pesisir dan 
perkotaan”. Disebutkan bahwa “Banyak rencana dan strategi 
sektoral pemerintah telah menyatakan kebutuhan untuk 
penelitian dan pemantauan terkait adaptasi dan mitigasi 
perubahan iklim namun terdapat kekurangan sumber daya 
manusia dan finansial untuk sepenuhnya melaksanakan tugas 
ini. Langkah ke depan akan memasukkan berbagai pendekatan 
inovatif dalam kemitraan bersama universitas, lembaga-
lembaga lokal dan institusi penelitian luar negeri”.

Strategi untuk menghubungkan SNGs dan lembaga-lembaga 
penelitian juga disebutkan dalam NDC Chili, yang menyerukan 
“penyiapan berbagai instrumen untuk mendorong penelitian 
dan peningkatan kapasitas pada tingkat nasional dan 
subnasional, memperkuat kapasitas merespon masyarakat 
dan pemerintah lokal, sehingga akan memperkuat kapasitas 
adaptasi nasional melalui pengembangan kelembagaan dan 
peningkatan kapasitas berbagai kelompok dan sektor di negara 
ini yang paling rentan terhadap dampak Perubahan Iklim”. NDC 
India mengenali pentingnya pelibatan para peneliti lokal untuk 
mendukung strategi-strategi adaptasi: “Semua pemerintah 
negara bagian [akan] membangun jaringan dengan lembaga 
penelitian lokal untuk memastikan pemutakhiran yang terus-
menerus atas [Rencana Aksi Negara Bagian untuk Perubahan 
Iklim] mereka”. NDC Meksiko menyebutkan pertukaran 
pengetahuan multitingkat dalam peningkatan kapasitas, 
transfer teknologi dan pendanaan untuk adaptasi. Dalam 
konteks ini, NDC tersebut mencatat bahwa “sangat penting 
untuk mengkonsolidasikan platform pertukaran pengetahuan 
dan informasi terkait adaptasi pada tiga tingkat pemerintahan”.

Pembuatan Keputusan 
Peran pembuatan keputusan untuk SNGs hanya ditemukan 
pada tujuh NDCs dan kurang lebih terbagi secara merata 
antara mitigasi dan adaptasi; tiga negara mengacu pada 
adaptasi saja, dua pada mitigasi saja, dan dua lagi pada 
keduanya. Sampai batas tertentu, semua ini mengacu pada 
bekerja bersama SNGs untuk merumuskan kebijakan, dalam 
proses-proses perencanaan atau melalui lokakarya, untuk 
mencapai tujuan-tujuan iklim. Mereka juga sering memasukkan 
implementasi dan terkadang peningkatan kapasitas sebagai 
bagian dari sesuatu yang terlihat lebih merupakan proses-
proses pembuatan keputusan kolaboratif. 

“Untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan dan target adaptasi 
dan mitigasi global”, NDC Kolombia merencanakan sebuah 
artikulasi “dari Pemerintah Nasional, dengan pemerintah regional 
untuk perumusan dan implementasi […] rencana-rencana 
perubahan iklim komprehensif”. Sejalan dengan itu, Pantai 
Gading menetapkan suatu “Penyelarasan Rencana Investasi 
Pertanian Nasional (National Agricultural Investment Plans/NAIP) 
dengan sejumlah strategi untuk membatasi deforestasi (proses 
REDD+) melalui sebuah rencana induk untuk perencanaan 
pemanfaatan lahan dalam […] konsultasi dengan masing-
masing sektor pertanian dan wilayah dalam kegiatan-kegiatan 

mitigasinya”. Angola menyebutkan “penguatan kapasitas entitas 
nasional dan subnasional untuk memantau perubahan iklim, 
menghadirkan informasi hidro-meteorologi yang andal (termasuk 
prakiraan) dan untuk dapat menggabungkan informasi ini dengan 
data lingkungan hidup dan sosial-ekonomi yang lain untuk 
meningkatkan pembuatan keputusan yang berbasiskan bukti untuk 
peringatan dini dan respon-respon adaptasi serta perencanaan” 
untuk meningkatkan kapasitas adaptasinya.

Dalam NDC Laos, “Kementerian Pertanian dan Kehutanan, 
berkolaborasi dengan […] otoritas provinsi, akan menetapkan 
dan mengembangkan kebijakan terkait pemanfaatan lahan yang 
paling efektif untuk perkebunan tanaman untuk bahan bakar dan 
penggunaan industri, melaksanakan perencanaan pemanfaatan 
lahan dan zonasi pemanfaatan lahan secara partisipatif, serta 
memantau dan menegakkan implementasi kebijakan tersebut” 
dalam implementasi strategi energi terbarukan sebagai bagian 
dari aksi-aksi mitigasinya. Sebagai sebuah pendekatan untuk 
melaksanakan penilaian kerentanan dan adaptasi, Sudan 
berencana untuk mengadakan “lokakarya tingkat regional dan 
negara bagian untuk 1) memvalidasi penilaian kerentanan dan 
adaptasi, 2) mengidentifikasi bidang-bidang sinergi dengan 
perencanaan pembangunan tingkat nasional dan negara bagian, 
dan 3) menyusun strategi-strategi implementasi serta membahas 
langkah ke depannya”. NDC Uruguay mengomentari upaya pada 
tingkat yurisdiksi yang sudah ada, sebagai “Upaya telah dilakukan 
menuju pendekatan yang lebih komprehensif dalam perencanaan 
pembangunan lahan berkelanjutan, untuk konsistensi dan 
efisiensi yang lebih besar dalam implementasi langkah-langkah 
praktis pada tingkat lokal, termasuk langkah-langkah adaptasi dan 
pengurangan risiko iklim. […] Unit-unit, kelompok kerja dan/atau 
kantor perubahan iklim telah dibentuk pada beberapa departemen 
pemerintah, yang telah membantu mendukung upaya-upaya 
[perencanaan] lokal” untuk adaptasi di kota, infrastruktur dan 
perencanaan pemanfaatan lahan. Terakhir, “pendekatan [adaptasi] 
teritorial untuk pengelolaan pertumbuhan perkotaan” Kosta 
Rika, berupaya untuk menyediakan “instrumen partisipatif bagi 
pembuatan keputusan yang terinformasikan pada tingkat lokal, 
yaitu kota”.

Kesimpulan
Infobrief ini mengulas cara beberapa Pihak UNFCCC 
mempertimbangkan keterlibatan SNGs untuk mencapai NDCs 
mereka, seperti tercantum dalam dokumen-dokumen mereka. 
Penelitian kami menunjukkan bahwa, secara umum, NDCs 
tidak secara eksplisit mengenali potensi SNGs untuk dilibatkan 
dalam solusi perubahan iklim. Namun demikian, penting untuk 
dicatat bahwa NDCs tidak dimaksudkan untuk memetakan 
rencana implementasi suatu negara, namun lebih pada mendata 
ambisinya. Masih merupakan hal yang layak diperhatikan untuk 
mempertimbangkan apa yang termasuk dan apa yang tidak.

Melihat masa lalu NDCs dan diskusi dalam negeri tentang 
hubungan antara rencana nasional dan subnasional dapat 
mengungkap pendekatan-pendekatan yang berbeda terhadap 
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SNGs; ini juga dapat mengungkap tantangan dan peluang 
untuk mencapai target nasional yang ditetapkan oleh agenda-
agenda pembangunan yang diselenggarakan oleh SNGs 
sendiri. Kami juga melihat bahwa mendefinisikan peran spesifik 
SNGs dalam NDC tidak menjamin pemenuhannya. Namun, 
kami khawatir bahwa penghilangan peran tersebut dapat 
menyiratkan marginalisasi SNGs dari target dan kebijakan NDC.

REDD+, yang dianggap sebagai solusi global untuk 
diimplementasikan secara lokal, adalah indikatif bagi perlakuan-
perlakuan aksi perubahan iklim yang lebih luas yang dirancang 
dan direncanakan secara global maupun nasional untuk 
diimplementasikan di geografi subnasional. Walaupun hampir dua 
pertiga dari negara-negara REDD+ yang ditinjau memasukkan 
suatu penyebutan SNGs dalam mitigasi atau adaptasi, hanya 
sepertiga yang mendefinisikan peran spesifik bagi mereka pada 
setidaknya salah satu dari arena tersebut. Kenyataannya, REDD+ 
sendiri dimasukkan ke dalam 56 dari 197 NDC yang diserahkan 
sampai pada April 2018 (Pham dkk. 2018), dan 37 dari 60 negara di 
dalam subbagian7 kami. Lebih jauh lagi, seperti dicatat oleh Pham 
dkk. (2018), REDD+ biasanya dibahas terkait dengan pendanaan 
dan sistem pemantauan, dengan lebih sedikit perhatian pada 
tata kelola atau pengaman, sementara NDCs secara umum masih 
lemah dalam menindaklanjuti pemicu deforestasi dan degradasi 
(lihat juga Petersen dan Braña Varela 2015).

Tiga jenis peran yang kami identifikasi pada negara-negara 
yang termasuk dalam Infobrief ini menyebutkan SNGs sebagai 
penerima kebijakan dan/atau informasi (implementasi 
atau peningkatan kapasitas), atau sebagai partisipan aktif 
dalam menyusun kebijakan (pembuatan keputusan). Kami 
mendapatkan bahwa peran implementasi adalah yang paling 
umum, dan bahwa secara keseluruhan terdapat lebih banyak 
perhatian terhadap SNGs dalam adaptasi dibandingkan 
mitigasi. Penelitian lebih lanjut dibutuhkan untuk 
mengidentifikasi bagaimana peran-peran ini berhubungan 
dengan tingkat desentralisasi di tiap negara, dan dipengaruhi 
oleh tekanan multitingkat yang lebih luas atau kecenderungan 
sentralisasi pemerintah nasional (Ribot dkk. 2006), atau 
apakah penyebutan SNGs diterjemahkan menjadi kenyataan 
di lapangan. Hambatan-hambatan lain untuk pelibatan 
aktif SNG termasuk tantangan subnasional terkait kapasitas 
secara keseluruhan, keterbatasan dana, dan kebutuhan untuk 
menyeleraskan prioritas pembangunan subnasional dengan 
nasional (lihat juga Stickler dkk. 2018b).

Komunitas global terus menyokong Kesepakatan Paris sebagai 
suatu kesepakatan bottom-up, namun apa arti sebenarnya 
dari hal tersebut? Walaupun negara-negara telah menetapkan 
NDCs mereka, pada praktiknya, seperti diungkap dalam 
temuan kami, ini tidak serta merta berarti menetapkan proses 
dan prioritas yang mempertimbangkan mitra-mitra yang ‘lebih 

7 Kami memperhatikan bahwa ini dapat dikaitkan dengan kurangnya 
target mitigasi yang spesifik untuk sektor hutan yang dicatat juga dalam 
analisis sebelumnya tentang INDC (lihat Petersen dan Braña Varela 2015).

lokal’. Beberapa kasus yang dirangkum di atas, bagaimanapun 
juga, memberikan contoh seperti apa perwujudannya. NDC 
Chili mengacu pada promosi penelitian, peningkatan kapasitas, 
dan berbagi pengetahuan pada tingkat subnasional; Madagaskar 
mengacu pada koordinasi dan pemantauan kemajuan melalui 
kerja sama dengan berbagai sektor dan tingkat pemerintah. 
Secara umum, NDCs yang termasuk dalam klasifikasi “pembuatan 
keputusan” di atas mengacu pada perencanaan bersama, 
atau setidaknya konsultasi dengan, SNGs, dan terkadang pada 
pembuatan keputusan subnasional, seperti unit perubahan iklim 
Uruguay, yang bertujuan untuk menyusun strategi adaptasi 
subnasional, serta pembuatan keputusan lokal partisipatif dengan 
pendekatan teritorial dan terinformasi di Kosta Rika. Mengingat 
pentingnya partisipasi SNG dalam mencapai keluaran mitigasi dan 
adaptasi perubahan iklim yang diimplementasikan secara lokal, 
dan pentingnya upaya-upaya untuk menjaga pemanasan global 
di bawah 1,5 derajat Celsius untuk lebih mengendalikan risiko 
iklim (IPCC 2018), pemerintah subnasional seharusnya memiliki 
peran yang lebih besar dalam NDCs dan rencana implementasi 
nasional. Masih ada waktu untuk memastikan hal ini terwujud. 
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