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8 Sains, Lingkungan&Ke s e h at a n
K I L A S  I P T E K Energi Bisa Jadi Tumpuan

Indonesia sebenarnya mampu mendekarbonisasi sistem energi sebelum 2060 at au
bahkan tahun 2050. Ini sebagai peluang dan menekan risiko krisis akibat perubahan iklim.

JAKARTA, KOMPAS — Seluruh pi-
hak perlu meningkatkan target
yang lebih ambisius dalam pe-
nurunan emisi di sektor energi
guna mencapai target sesuai
Persetujuan Paris. Indonesia,
yang meratifikasi perjanjian in-
ternasional ini sejak 2016, di-
nilai mampu mendekarbonisasi
sistem energi sebelum 2060
atau bahkan tahun 2050 jika
menerapkan sejumlah skenario
kebijakan yang tepat.

Manajer Program Transfor-
masi Energi Institute for Es-
sential Services Reform (IESR)
Deon Arinaldo menyampaikan,
perhitungan dan tiga skenario
strategi jangka panjang tentang
rendah karbon dan ketahanan
iklim (LTS-LCCR) menempat-
kan sektor energi sebagai pe-
nyumbang emisi gas rumah ka-
ca (GRK) terbesar Indonesia.

”Informasi yang kami dapat
dari konsultasi publik terakhir,
bauran energi Indonesia dari
tiga skenario masih didominasi
energi fosil. Di skenario paling
ambisius, bauran batubara ma-
sih sekitar 34 persen,” u j a r ny a
dalam diskusi daring bertajuk
”Indonesia Mampu Capai Net-
ral Karbon Sebelum 2070”,
Jumat (9/4/2021).

Deon menjelaskan, saat ini
terdapat pemodelan global yang
dapat menjadi acuan untuk me-
nyusun aksi mitigasi yang lebih
ambisius dan mencapai target
dari Persetujuan Paris (Paris
Agreement). Acuan tersebut
beberapa di antaranya diper-
untukkan untuk sektor kete-
nagalistrikan, transportasi, dan
industri atau energi.

Acuan di sektor ketenagalis-
trikan yang dapat diterapkan
setiap negara adalah dengan
menurunkan intensitas emisi
GRK 50-255 gram karbon di-
oksida per kilowatt jam
( gCO2/kWh) pada 2030 dan
mencapai nol pada 2050. Ber-
dasarkan data Direktorat Jen-
deral Ketenagalistrikan Ke-

menterian Energi dan Sumber
Daya Mineral, intensitas emisi
GRK Indonesia dari sektor ke-
tenagalistrikan masih sekitar
800 gCO2/kWh.

Selain itu, setiap negara juga
perlu mulai menggunakan
energi terbarukan dan mening-
galkan bauran listrik batubara.
Hingga 2030, acuan yang di-
tetapkan dalam penggunaan
energi terbarukan adalah 50-85
persen. Sementara untuk peng-
gunaan energi batubara, setiap
negara sudah harus menekan
hingga 5-10 persen pada 2030.

”Sepuluh tahun ini menjadi
kunci untuk mengatasi keter-
tinggalan target emisi GRK.
Memang acuan tersebut tidak
harus diikuti mentah-mentah,
tetapi ini bisa memberi gam-
baran upaya dan kebijakan apa
saja yang perlu didorong untuk
mencapai target dari Perjanjian
Pa r i s, ” k a t a ny a .

Deon menegaskan, transfor-
masi sistem energi dapat di-
mulai dengan kebijakan yang
lebih agresif di sektor ketena-
galistrikan. Dari hasil studi YI-
ESR, skenario kebijakan yang
dapat diterapkan, antara lain,
dengan tidak membangun pem-
bangkit listrik tenaga uap (PL-
TU) baru sejak 2025 dan mulai
meninggalkannya selama kurun
waktu 20 tahun.

Di sektor transportasi, ske-
nario kebijakan dapat dilaku-
kan dengan akselerasi penetrasi
kendaraan listrik, baik motor,
mobil penumpang, maupun
transportasi umum. Perlu juga
menyusun strategi jangka pan-
jang untuk dekarbonisasi ken-
daraan berat, udara, dan laut
melalui biofuel, hidrogen hijau,
atau synthetic fuel.

”Sebenarnya Indonesia seca-
ra teknis dan ekonomis tak me-
miliki masalah untuk mende-
karbonisasi sistem energi sebe-
lum 2060 atau bahkan tahun
2050. Jadi, yang diperlukan In-
donesia untuk merealisasikan-

nya ialah dukungan sosial poli-
tik yang menyeluruh,” k a t a ny a .

Country Manager Interna-
tional Council of Local Envi-
ronmental Initiatives (ICLEI)
Indonesia Ari Mochamad
mengatakan, saat ini sudah ada
gerakan komitmen pemimpin
kota di seluruh negara yang
menyadari bahwa perubahan
iklim merupakan keniscayaan.
Hal ini membuat perubahan ik-
lim tidak lagi dilihat sebagai
ancaman, tetapi sebuah peluang
dalam mengubah pola pikir
pengambilan keputusan.

”Ada peluang yang bisa di-
manfaatkan, yaitu pemanfaatan
energi terbarukan di semua
sektor. Hasil kajian kami de-
ngan Fraunhofer, tenaga surya
dan biomassa memiliki peranan

penting karena potensinya yang
melimpah di Nusa Tenggara Ba-
rat. Pendanaan aksi iklim juga
bisa didapatkan dari pihak ke-
tiga dalam bentuk hibah atau
pinjaman,” u j a r ny a .

Ambisi iklim
Knowledge Management

Manager Yayasan Madani Ber-
kelanjutan Anggalia Putri
mengatakan, batasan kenaikan
suhu Bumi sebesar 1,5 derajat
celsius juga terancam segera
terlampaui jika tidak ada lom-
patan ambisi iklim seluruh ne-
gara di dunia, baik untuk jangka
panjang pada 2050 maupun
jangka pendek 2030. Perlu upa-
ya lebih ambisius guna mengu-
rangi emisi karbon mencapai 45
persen pada 2030.

Lembaga PBB untuk Laporan
Gap Emisi 2020 juga mendo-
rong dua langkah darurat untuk
mencapai target ini. Pertama
dengan mengembangkan stra-
tegi jangka panjang (LTS) yang
selaras dengan Persetujuan Pa-
ris. Kedua, setiap negara perlu
menyerahkan pembaruan do-
kumen kontribusi nasional
(NDC) Persetujuan Paris yang
konsisten dengan LTS.

Selain dari sisi energi, sektor
kehutanan dan lahan, yang jadi
tumpuan untuk mencapai net-
ral karbon, juga harus diper-
kuat. Hal itu dilakukan dengan
menekan deforestasi dan degra-
dasi lahan dengan memperkuat
kebijakan untuk menghentikan
izin baru hutan, termasuk hu-
tan alam sekunder. (MTK)

Bumi Menghangat, Fauna Endemik Bisa Punah

Sejumlah ilmuwan menunjukkan spesies hewan dan tum-
buhan endemik di kawasan dengan keanekaragaman hayati
tinggi di dunia terancam punah akibat dampak dari per-
ubahan iklim. Ini ditunjukkan dalam hasil penelitian ber-
tajuk ”Endemism Increases Species’ Risk to Climate Change
in Areas of Global Biodiversity Importance” pada jurnal
Biological Conservation, Jumat (9/4/2021). Para peneliti
menganalisis hampir 300 lokasi pusat keanekaragaman ha-
yati di darat maupun laut. Peneliti menemukan sepertiga
spesies endemik yang hidup di darat akan menghadapi
kepunahan jika Bumi memanas lebih dari 3 derajat celsius.
Kepunahan juga akan terjadi pada sekitar setengah dari
spesies endemik yang hidup di laut. Ancaman kepunahan
spesies endemik 2,7 kali lebih besar karena mereka hanya
ditemukan di satu tempat. (MTK)

Rp 400 Miliar untuk Percepat Riset Vaksin

Pemerintah mendorong percepatan riset vaksin Covid-19
dalam negeri sebagai strategi tambahan untuk mengan-
tisipasi kekurangan stok vaksin. ”Ada beberapa tim dari
beberapa perguruan tinggi negeri yang sudah memulai. Nan-
ti akan kami akselerasi. Kami sudah alokasikan anggaran Rp
400-an miliar untuk tim ini mempercepat pembangunan
(pengembangan) vaksin dalam negeri,” kata Menteri Ke-
sehatan Budi Gunadi Sadikin, Jumat (9/4/2021), di sela-sela
kunjungannya ke RSUP M Djamil Padang, Sumatera Barat.
Upaya ini untuk mengantisipasi kemungkinan terganggunya
pasokan vaksin AstraZeneca karena embargo dari India.
Langkah lain pemerintah ialah mengontak Dewan Aliansi
Global untuk Vaksin dan Imunisasi (Gavi), perusahaan As-
traZeneca, dan Pemerintah Inggris. Indonesia juga membuka
diskusi dengan China terkait vaksin tambahan. (J O L )

PENDERITA DIABETES

Kontrol Gula Darah Sebelum Berpuasa
JAKARTA, KOMPAS — Pasien di-
abetes melitus dengan gula da-
rah terkontrol tetap bisa ber-
puasa selama bulan Ramadhan.
Di sisi lain, puasa sebaiknya
tidak dijalankan pada penderita
diabetes dengan kondisi terten-
tu, seperti memakai insulin le-
bih dari dua kali sehari, diabetes
pada saat hamil, memiliki ke-
toasidosis atau asam dalam da-
rah yang tinggi, serta memiliki
komplikasi penyakit lain.

Dokter spesialis penyakit da-
lam konsultan pulmonologi Fa-
kultas Kedokteran Universitas
Indonesia-Rumah Sakit Cipto
Mangunkusumo (FKUI-RS-
CM) Ceva Wicaksono, di Ja-
karta, Jumat (9/4/2021), me-
ngatakan, pasien penyakit kro-
nik seperti diabetes perlu mem-
perhatikan kondisi kesehatan-
nya dengan baik sebelum me-
mutuskan untuk berpuasa. Se-
tidaknya, tekanan darah sistolik
tidak lebih dari 140 mmHg dan
tekanan darah diastolik tidak
lebih dari 90 mmHg.

”Kondisi gula darah yang ter-
kontrol ini perlu diamati se-
tidaknya selama dua bulan se-
belum puasa dilakukan. Pasien
juga sebaiknya melakukan kon-
sultasi terlebih dahulu kepada
dokter yang biasa menangani
sebelum memutuskan untuk

p u a sa , ” u j a r ny a .

Pola makan
Ia menuturkan, pasien dia-

betes terkontrol pun perlu
memperhatikan pola makan se-
lama puasa. Itu, antara lain,
menghindari makanan yang di-
goreng, memilih makanan uta-
ma dengan sayur, oat, dan beras
merah, serta mengonsumsi
buah yang bisa dikonsumsi ber-
sama dengan kulitnya.

Ceva menambahkan, pola
makan saat sahur dan berbuka
perlu diatur. Saat sahur sebaik-
nya mengonsumsi jenis karbo-
hidrat kompleks seperti roti
gandum yang bisa dicerna dan
diserap perlahan oleh tubuh.
Makan saat sahur juga dian-
jurkan dilakukan sedekat
mungkin dengan waktu subuh.

”Minuman bergula dan ma-
kanan yang terlalu berlemak
harus dihindari. Sebaiknya ke-
tika berbuka dimulai dengan
porsi sedikit dan memilih mi-
numan yang bebas gula serta
minuman tanpa kafein, kurma,
dan susu,” t u t u r ny a .

Saat berpuasa, penderita ha-
rus pula menghindari makan
malam sebelum tidur. Setidak-
nya berikan selang waktu se-
kitar dua jam sebelum tidur.

Ceva mengimbau masyarakat

dengan diabetes tetap mema-
tuhi jadwal untuk konsumsi
obat. Obat metformin, misal-
nya, bisa dikonsumsi mengikuti
dengan jam makan besar. Se-
mentara untuk obat pagi yang
dikonsumsi sebelum makan se-
perti sulfonylurea bisa diubah
menjadi saat berbuka.

Aktivitas fisik juga harus
tetap dilakukan. Latihan ringan
bisa dilakukan sebelum berbu-
ka. Selain menjaga kebugaran
pasien, hal ini juga mencegah
hipoglikemia atau kadar gula
darah di bawah normal.

”Umumnya pasien diabetes
yang terkontrol akan memiliki
kondisi yang lebih baik setelah
berpuasa apabila catatan-catat-
an khusus terkait pola dietnya
benar-benar dijaga,” k a t a ny a .

Ketua Umum Perhimpunan
Dokter Spesialis Penyakit Da-
lam Indonesia (Papdi) Sally A
Nasution menuturkan, pasien
dengan penyakit kronik lain,
seperti hipertensi, gagal ginjal,
jantung, dan long Covid-19, juga
harus memperhatikan kondisi
tubuhnya sebelum memutus-
kan berpuasa. Pada kasus berat
sebaiknya pasien tidak mela-
kukan puasa terlebih dahulu.
Riwayat kesehatan bisa menjadi
pertimbangan dalam memutus-
kan berpuasa. ( TA N )

Patroli Perlindungan Satwa

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

D e ret a n kincir angin Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) menghiasi puncak bukit di Dusun
Tanarara, Desa Maubokul, Kecamatan Pandawai, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Rabu
(3/2/2021). Sumber energi terbarukan ini menghasilkan listrik bagi kebutuhan penerangan warga.
Pembangkitan energi yang tidak menimbulkan emisi karbon seperti ini perlu d i p e r l u a s.

Bus Sekolah Kembali Beroperasi

KOMPAS/RIZA FATHONI

Pet u g a s Dinas Perhubungan menyemprot bagian dalam bus sekolah dengan cairan disinfektan di
pul Unit Pelayanan Angkutan Sekolah (UPAS) DKI Jakarta, Kramatjati, Jakarta Timur. Disinfeksi
untuk mencegah penularan Covid-19. Ini dilakukan setelah kendaraan digunakan antar-jemput
sekolah siswa yang mengikuti uji coba pembelajaran tatap muka terbatas, Jumat (9/4/2021).

ANTARA/SYIFA YULINNAS

Sejumlah penjaga hutan (ra n g e r ) berpatroli dalam
perlindungan satwa liar di Kawasan Ekosistem Leuser
Stasiun Penelitian Soraya, Kota Subulussalam, Aceh, Jumat
(9/4/2021). Forum Konservasi Leuser memiliki 26 tim
ra n g e r yang melakukan patroli perlindungan satwa liar atau
wildlife protection team di 11 kabupaten/kota untuk
melindungi satwa liar dan aktivitas ilegal lainnya.

B Gading Mediterania 12x26, 2.5Lt,
5+1 KT, open space, high ceiling,
barat *Uke RW JGC 0812 1100 220

Gading Kirana, Rmh Tua, Hit Tanah,
18.5x17m, Hoek, Jln Bulevar, Murah
Uke RW JGC 0812 1100 220

Open Hs,RayWhite Kby Barito,Sabtu
Pk 13-15,Mendawai,Lt 263m,Jl lebar
ling komp. 7399607- 0812 8587 4243

Alam Sutera, Jl.Bhayangkara, 4.159
m², Strategis, Yana Century 21
Revival 0821 132 68308

Jual Tanah, SHM 318 m2 Jl. Atang
Sanjaya (Blkg Htl POP)Area Bandara
Soetta. Hub . WA : 0815-1112-5555

Rmh bgs 2lt drn swt jaktim lt 150/
250 jual BU 40% di bwh psr H.1,75M
Rmh BCS 2lt Klp Gdg Lt 165 hrg 2,35
M. Nias lbr 8 hg 3M. 081818774900

Ray White Senayan 021 - 270 90 888
Komp.PLN Snyn,blkg Ht Mulia,lt.688
J.Cepat hny 30jt/m,Ardi 0817272899

Lamandau 845m-hrg 40an, Mataram
lok.bagus 680m, Tirtayasa 900m-hrg
60an** 08111545199

Open Hs,RayWhite Kby Barito,Sabtu
Pk 10-14, Jl.Nipah Raya,623m/500m
7399607 - Yudhis 0813 1000 5726

Panglima Polim,2271m, SHM,jl lebar
bisa sebagian,dekat Blok M,elite,asri
RW Barito 7399607- 0857 1818 5588

Rmh Bgs 2LT, 450/425,Town House
Kemang,Pool Hoek 4+2Kt, 4+1Km
semi furnished 0812.9898.9840

Tebet Dalam 2, dekat Jl.Sahardjo Lt/
Lb 544/640, jalan lewat 3 mobil,
untuk kos 14 kamar. 0859 2119 3462

Tebet Utara,* rumah-tua, Lt/Lb. 578/
450, depan lapangan, jalan 2 mobil,
B.U.T.P 0859-2119-3462

Jual bawah pasar rmh Sunter cluster
Mawar 2,4M Lt170/Lb250 2Lt Bebas
Banjir!! 081284193711 Pemilik

Ray White Pulomas*Rmh Satria Ry,
Pulo Asem, Lt.400, Lb.250m, Huk,
Rmh Tua ** Imelda 081380942232

Dijual Rmh di PIK mewah murah Lt
391m²,2 LT semi ff. Condo Greenbay
74m. HP 08128 1905877

Tanah Pondok Cabe LT. 1560 SHM
Cinangka Pondok Cabe LT. 450 SHM
Harus terjual cepat 081296378289

Tanah komersil. Jarang Ada.
Jl.Margonda Raya Depok. LT. 821m².
SHM. Lebar ± 20m. 08161890777.

Kav Tangerang 26 Ha, Rp 150 rb,
Kavling Serang 50 Ha, Rp 230 rb
Jansens 0817889789.** RWDS

Komp Sentra Kosambi - Dadap, Lt.
4780m², Kawasan industri/Gudang,
Indra C21-082112095108

PONDOK INDAH-AREA GOLF
880m------Rmh Cantik----Taman Asri
Evelyn-081 2992 3188-ERA Victoria

Dijual Cepat Rumah Cluster , 2012
Rp. 2,85M Nego, LT: 128m, LB: 164m
KT: 3+1 Pembantu KM: 3+1 Pmbantu
Listrik: 4000 W, Duren Sawit, JKTM.
Hubungi : 0812-1274-1999.

Jl.Madrasah Gandaria Sltn.Rmh Tua
Lt/Lb241/125m²,SHM Sgt strategis,
Bbs Banjir,Pggr Jln,cocok utk Usaha.
5mnt ke Pndk Indah&St.MRT H.Nawi
Hrg 12M nego(TP)hub 085776630l09

Hang Jebat 596/300 23M # Kerinci
304/550 17,5M # S Sambas 213/150
8,1M. Index Pro 0817131234

BU: Jual tanah LS. 500m², AJB, harga
Rp. 2,3jt/m², Nego. Sudah pondasi
keliling cakar ayam 32 titik. Hadap
Danau buatan Lokasi: Aren Jaya
Kotamadya Bekasi Hubungi :
0812-8439-257

Kav Polri Ragunan Rmh 2LT/Lb:800
/Lt:1050m/6Ktdr/3Kpbt/7Kmd;
0812.82100170/0821.22581868

Open House PI Villa Hijau 25 *****
Sabtu - Minggu jam 10-15. RwFatbo
081382057345 / 27828827

Open Hs,RayWhite Kby Barito,Sabtu
Pk 11-14, Bukit Hijau, 595/400, SHM
0217399607 - Melly 0812 9360 1778

PONDOK INDAH-DAVINCI HOUSE
1)1200m---Metro Raya--Super Keren
----------Open Price Rp 69M----------
2)600/1200---Metro Alam 3---Clasic
----------Full Furnish Davinci----------
Evelyn-081 2992 3188-ERA Victoria

Panglima Polim 8, 2Lantai, LT 284,
LB 380, lokasi Strategis, SHM. Hub:
08129142404 (pemilik)

Tgr* Hot Sale!! Jual Cpt!! Kav
@Komp. Pergudangan, Luas.5500m,
cck U/Pabrik,Gudang ** RWEmerald
Lisa 085216395388 / 22210000

Tebet Dalam-Rmhkost 10kmr, 2Lt,
LT126, LB150, lokasi bagus, SHM.
Hub: 08129142404(pemilik)

Tebet Timur Dalam Raya 546m Bgs
Ngantong SHM **RWCommercial**
Felix 08988889168 / 021-29185234

Cluster Marba Jasmine Jl Mesjid
Alwustho Lt/Lb 128/164 m SHM.
08161844898, 08129246374

Pulomas rumah, luas 350, 274, 220
150, murah, tenang, RW.Commercial
Arief 08161119159, 021-29185234

Ray White Pulomas*TBS Rwmgn,
Lt.340m, Lb.450m, 1Lt, Huk, Dalam
Kompl, SHM *Imelda 081380942232

Jual Cpt Kav.Danau Biru AlamSutera
Hoek,S.Bgn LT:2000an-m²16.5Jt/m²
nego, Edy Harcourts 0811 1999 072
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