Panduan untuk Isi Lampiran

Lampiran ini merupakan penjelasan dari aksi dan komitmen yang telah
direncanakan dan dilakukan untuk mencapai target pengurangan emisi
Gas Rumah Kaca. Pada umumnya perencanaan, strategi dan target
dituliskan dalam jangka waktu kurang lebih 2030 kedepan. Lampiran yang
diajukan oleh penandatangan akan menggambarkan beragam pendekatan
mitigasi yang diambil oleh para pemimpin iklim di seluruh dunia.
Karena masing-masing tempat, wilayah dan negara berlaku undangundang dan hukum yang berbeda, maka masing-masing tempat, wilayah
dan negara akan memuat isi dan bentuk lampiran yang berbeda namun
tetap menampilkan beberapa elemen yang secara umum sama. Kita dapat
memulai dengan menjelaskan profil wilayah hukum dan undang-undang
secara umum terlebih dahulu kemudian secara lebih spesifik
menjelaskan target pengurangan emisi dan menyediakan beberapa
contoh cara dan langkah yang digunakan untuk mencapai target yang
telah disebutkan. Kami menyarankan agar lampiran yang diberikan tidak
lebih dari 2 lembar.
Beberapa pertanyaan dibawah ini diberikan hanya sebagai saran topik
yang dapat dipertimbangkan sebagai arahan dari isi lampiran. Dan list
dibawah ini tidak bermaksud untuk menanyakan semuanya secara detil
dan melebar. Beberapa topik dibawah ini mungkin sangat relevan
berhubungan dengan tindakan dan rencana pengurangan emisi dalam
koridor hukum dan undang-undang yang mana kemungkinan pendekatan
tersebut tidak relevan atau tidak ada pada sebagian wilayah atau beberapa
Negara lainnya. Setiap wilayah dan negara harus memilih topik dan subject
pembahasan dalam lampiran yang disesuaikan dengan kebijakan masingmasing wilayah dan negara. Terdapat contoh kerangka lampiran dari
California, Baden-Württemberg dan beberapa wilayah dan negara lainnya
yang dapat ditinjau dan dijadikan sebagai contoh.

Profil
Seperti Apa Profil Geografi, Demografi dan Ekonomi Wilayah Anda?
•
•
•

Di Negara manakah wilayah Anda?
Berapa populasi wilayah Anda?
Apa Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto
Wilayah Anda (atau produk ekonomi lainnya yang diukur dengan
indikator ekonomi lainnya)?

Target
Apa target Anda untuk mengurangi dan menghindari emisi?
•

•
•
•
•
•

Pengurangan emisi apa yang ingin dan sedang diupayakan untuk
dicapai (dalam persen/meter ton, keseluruhan/per capita)? Pada tahun
berapa? Mulai dari tahun berapa perhitungan target pengurangan emisi
akan dimulai?
Penambahan emisi apa yang ingin Anda hindari?
Apakah Anda memiliki target jangka menengah?
Apakah Anda memiliki prioritas tertentu dalam pengurangan Gas
Rumah Kaca (Green House Gas/ GHG)?
Berapa tingkatan emisi wilayah Anda saat ini (secara keseluruhan,
dalam sektor atau berdasarkan jenis polutan)?
Apakah Anda memonitor, mengevaluasi dan melaporkan peningkatan
dan pengurangan emisi (secara internal atau eksternal, yang bersifat
mengikat atau tidak mengikat)?

Cara/
Langkah
Apakah ada tujuan, dasar, kebijakan, teknologi, dll berkaitan dengan
target pengurangan emisi? Apakah Anda menerapkan dan
merencanakan pengembangan yang berkelanjutan dan pencapaian
target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca/ Green House Gass pada
berbagai lintas sektor? Sebagai contoh juga apa aksi dan komitmen
Anda terhadap sekitar terhadap:
•
•

•

Energi terbarukan, efisiensi energi, dan penyimpanan energi?
Transportasi yang berkelanjutan (pengurangan perjalanan dengan
kendaraan pribadi, perpindahan bahan bakar fosil ke bahan bakar
terbarukan, efiensiensi dalam penggunaan bahan bakar, angkutan
umum, kereta api dan pesawat terbang)
Langkah-langkah Perlindungan sumber daya alam? (pengelolaan hutan
dan lahan liar, pengelolaan pertanian, perlindungan layanan ekosistem,
pengelolaan sumber daya pesisir, penyerapan karbon dan
penyimpanan)

Beberapa Topik Tambahan
sebagai Bahan Pertimbangan
Pembahasan profil wilayah hukum dan perundangan, target, alat dan cara
mitigasi dapat merupakan bagian terbesar dari lampiran. Namun, dalam
beberapa kasus, lampiran juga dapat membahas topik tambahan yang
sangat penting bagi yurisdiksi, seperti kapasitas dan strategi
beradaptasi terhadap perubahan iklim. Beberapa pertanyaan di bawah ini
disajikan sebagai pertimbangan dan saran saja. Dan diharapkan setiap
lampiran harus membahas topik yang paling relevan dengan yurisdiksi
Anda dalam mencapai target pengurangan emisi, baik yang tercantum di
bawah maupun tidak.
Beberapa wilayah dan Negara mungkin mengatasi masalah kapasitas yang
mempengaruhi kemampuan untuk mencapai target pengurangan emisi,
maka dalam lampiran dapat mendiskusikan aspek kapasitas sebagai
komponen penting dan utama keberhasilan mitigasi Anda. Sebaliknya, jika
kesenjangan kapasitas menjadi hambatan bagi penerapan mitigasi yang
efektif, maka dalam lampiran dapat menyebutkan kesempatan untuk
menarik perhatian pada area yang menjadi dasar yurisdiksi Anda untuk
berkolaborasi.
Meskipun fokus MOU dan lampiran adalah mitigasi emisi gas rumah kaca,
namun masih sangat dimungkinkan jika ingin menyebutkan tindakan dan
rencana dalam adaptasi perubahan iklim jika masalah ini dirasa penting
untuk yurisdiksi Anda.

Kapasitas
Bagaimana Anda memastikan kapasitas finansial, kelembagaan, dan
kapasitas kerja yang memadai untuk pembangunan yang
berkelanjutan dan memenuhi target pengurangan emisi gas rumah
kaca?
•

Insentif dan bantuan dana apakah yang disediakan untuk masyarakat
umum untuk mendukung pelaksanaan pengurangan Gas Rumah Kaca?
(Adakah dana tambahan yang diperlukan untuk mencapai target
pengurangan emisi? Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan?

•

•

•

•

Apakah Anda memanfaatkan kemitraan domestic dan internasional
yang ada untuk mendanai tindakan pengurangan emisi? Apakah Anda
berencana untuk membangun kemitraan baru?
Struktur kelambagaan apa yang sudah ada atau sedang direncanakan
untuk menerapkan dan memantau kebijakan pengurangan emisi?
(Apakah ada rencana untuk memperkuat kelembagaan melalui
pengembangan internal dan atau kemitraan eksternal dalam transfer
teknologi dan penelitian?)
Apakah terdapat investasi dalam pengembangan tenaga kerja dan
pemanfaatan kemitraan dengan sektor swasta dan publik untuk
mencapai pengurangan emisi jangka panjang di sektor ekonomi?
(Apakah ada rencana untuk membangun kemitraan dengan investor
baru?).
Apakah Anda menjangkauan dan mendorong masyarakat umum untuk
meningkatkan kesadaran dan keterlibatan dalam mitigasi perubahan
iklim?

Adaptasi
Bagaimana cara Anda beradaptasi dengan adanya Perubahan Iklim?
•
•
•

Bagaimana Anda akan menangani persamaan dan keadilan
lingkungan?
Bagaimana Anda akan menjaga kesehatan dan keselamatan manusia?
Bagaimana persiapan Anda terhadap perubahan cuaca ekstrem?

