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SAMBUTAN MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto 
(PDB) Indonesia saat ini sebagian besar 
masih sangat bergantung pada eksploitasi 
sumber daya alam. Di sisi lain, kemampuan 
dan daya dukung  lingkungan sedang terus 
mengalami penurunan dan terancam oleh 
dampak perubahan iklim. Hal ini tentunya 
dapat diperburuk dengan peningkatan laju 
degradasi dari sumber daya alam. 

Risiko lingkungan berhubungan erat dengan 
perubahan iklim, dan kerugian yang terjadi 
harus segera dihentikan sehingga Indonesia 
dapat keluar dari perangkap negara 

dengan pendapatan menengah (middle income trap)  menjadi negara 
dengan pendapatan tinggi (high income countries) pada tahun 2030 ke 
depan. Salah satu hal yang sangat penting bagi Indonesia saat ini adalah 
pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), terutama yang terkait 
hydropower. Pengembangan energi ke arah EBT terus dilakukan, seperti 
energi angin, panel surya, dan hydropower sehingga target EBT 23% pada 
2025 benar-benar dapat tercapai.

Pencapaian hal tersebut tentulah harus sejalan dengan  prinsip lingkungan 
yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Respons domestik Indonesia 
untuk perencanaan pembiayaan perubahan iklim, serta negosiasi dengan 
pihak internasional terkait berbagai insiatif pembiayaan sangatlah penting 
untuk perencanaan implementasinya.  Dengan demikian, akan tersedia 
mobilisasi sumber pembiayaan perubahan iklim dalam jumlah yang 
signifikan dalam rangka mendukung reformasi struktural perubahan 
iklim.
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Kementerian Keuangan merupakan salah satu institusi Pemerintah di 
Indonesia yang memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa 
kebutuhan pembiayaan perubahan iklim guna mewujudkan berbagai 
inisiatif yang mendukung reformasi struktural perubahan iklim dapat 
terpenuhi dengan maksimal. Kementerian Keuangan memiliki peran 
yang sangat besar dalam memobilisasi sumber pembiayaan, baik yang 
bersumber dari sektor publik maupun swasta, dan dari pihak internasional 
maupun domestik. Mobilisasi sumber-sumber pembiayaan tersebut 
kemudian hendaklah dapat diselaraskan dengan kebutuhan  pencapaian 
tujuan dari upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Pemenuhan 
kebutuhan pembiayaan ini harus dapat menjadi cerminan dari prioritas 
anggaran, kebijakan harga, dan peraturan finansial pasar. 

Dalam rangka mencapai kesemua hal tersebut, diperlukan perumusan 
kebijakan pembiayaan perubahan iklim yang handal (reliable), menyeluruh 
(inclusive), serta mempertimbangkan dampak terhadap pertumbuhan 
perekonomian Indonesia. Kementerian Keuangan sendiri saat ini memiliki 
dua unit Eselon I yang secara khusus memiliki tugas yang berkaitan dengan 
pembiayaan perubahan iklim, yaitu Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) yang secara umum memiliki tugas dalam 
hal pengadministrasian pembiayaan, dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) 
yang merumuskan kebijakan fiskal dalam rangka mendukung adapatasi 
dan mitigasi perubahan iklim. 

Oleh karena itu, secara khusus saya sangat menyambut baik diterbitkannya 
buku yang berjudul ‘Pengantar Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim’ 
ini. Semoga buku ini dapat menjadi titik awal dan referensi dasar, tidak 
hanya bagi para pengambilan dan penyelenggara kebijakan saat ini, tetapi 
terutama sebagai pedoman perencanaan kebijakan terkait dengan upaya 
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke depan.

Menteri Keuangan Republik Indonesia

Sri Mulyani Indrawati, SE, MSc, PhD



SAMBUTAN KEPALA BADAN 
KEBIJAKAN FISKAL

Sebagai salah satu negara yang rentan 
terhadap dampak dari perubahan iklim, 
dan dirasakan di berbagai sektor ekonomi 
domestik, Indonesia memliki komitmen 
yang sangat kuat dan telah mengupayakan 
berbagai upaya nyata atas implementasi 
komitmen tersebut. Hal ini telah dimulai 
sejak dari ratifikasi formal Indonesia atas 
Kyoto Protocol di tahun 2004 dan Paris 
Agreement di tahun 2016, hingga yang 
terkini berupa pembaruan komitmen 
Nationally Determined Contribution (NDC) 
Indonesia sampai dengan tahun 2050 dalam 

Katowice Climate Package. 

Dalam rangka implementasi nyata atas komitmen tersebut, Indonesia 
juga telah menyusun berbagai rencana aksi domestik guna mengurangi 
dampak negatif perubahan iklim, misalnya sebagaimana yang tertuang 
di dalam dokumen Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah 
Kaca (RAN-GRK) di tahun 2011 serta Rencana Aksi Nasional Adaptasi 
Perubahan Iklim (RAN-API) di tahun 2014. Kementerian Keuangan, 
termasuk secara khusus melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF), bersama 
dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik 
Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah terlibat aktif dalam 
berbagai diskusi dan implementasi atas berbagai insiiatif RAN-GRK dan 
RAN-API dimaksud. 

Berbagai inisiatif Indonesia tersebut, tentunya akan membutuhkan 
dukungan pembiayaan yang memadai. Pembiayaan perubahan iklim ini 
mengacu pada pembiayaan lokal, nasional, ataupun trans-nasional yang 
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dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk pembiayaan publik, 
swasta, dan sumber alternatif lainnya untuk program atau kegiatan mitigasi 
dan adaptasi perubahan iklim. Di samping itu, upaya untuk mengatasi 
perubahan iklim juga akan memerlukan investasi skala besar agar dapat 
mengurangi emisi secara signifikan. 

BKF sendiri memiliki peran besar dalam rangka memobilisasi, 
mengadministrasikan, dan mengevaluasi berbagai sumber pembiayaan 
tersebut, baik dari pihak publik dan swasta, internasional dan domestik, 
serta disesuaikan dengan kebutuhan  pencapaian tujuan dari upaya adaptasi 
dan mitigasi. BKF memiliki tanggung jawab dalam rangka mendorong 
transformasi dalam manajemen sumber daya alam demi mempromosikan 
perkembangan rendah karbon dan ketahanan iklim melalui reformasi 
kebijakan fiskal dan ekonomi. BKF juga harus memastikan efektivitas dari 
manajemen dan penggunaan sumber pembiayaan perubahan iklim dari 
sumber domestik dan internasional, di samping berbagai rumusan  insentif 
fiskal untuk mendukung pengembangan energi terbarukan.

Secara khusus, BKF sendiri telah ditetapkan sebagai National Designated 
Authority (NDA) dari Green Climate Fund (GCF) , sebuah entitas pelaksana 
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 
yang mendanai sejumlah area yang diharapkan dapat membawa dampak 
strategis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Ke depan, BKF harus 
mampu menghadapi berbagai tantangan dalam upaya pembiayaan 
perubahan iklim ini. Berbagai rekomendasi yang disampaikan dalam buku 
ini dapat dijadikan salah satu dasar untuk menyusun rencana implementasi 
yang lebih detail. Secara khusus, buku ini merupakan salah satu bentuk 
dokumentasi berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia terkait 
perubahan iklim. Diharapkan dengan adanya dokumentasi ini, penyusunan 
kebijakan pembiayaan perubahan iklim ke depan dapat dilakukan dengan 
lebih sistematis.

Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal

Arif Baharuddin, SE, MBA, CA



PENGANTAR EDITOR

Buku ini hadir untuk menampilkan (showcasing) berbagai hal yang saat ini 
telah dilakukan oleh Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim, Badan 
Kebijakan Fiskal (PKPPIM-BKF) secara khusus, dan Pemerintah Indonesia 
cq Kementerian Keuangan secara umum dalam rangka pelaksanaan peran 
mobilisasi sumber pembiayaan dan pemenuhan kebutuhan pembiayaan 
perubahan iklim. Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa tidak hanya 
di Indonesia, tetapi pula secara global, sumber pembiayaan merupakan 
salah satu tantangan utama dalam meuwujudkan berbagai rencana aksi 
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Adapun salah satu hal penting untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu 
dengan melakukan berbagai kolaborasi multidimensi yang meliputi lintas 
pusat dan daerah, pemerintah dan swasta, profit dan nonprofit, serta 
dalam dan luar negeri untuk mengatasi masalah lingkungan. Dalam rangka 
menginisiasi terbentuknya kolaborasi yang efektif tersebut, Pemerintah 
harus dapat mengomunikasikan dengan jelas arah kebijakannya. Buku 
ini diharapkan dapat menjadi salah satu alat dalam upaya tersebut. Oleh 
karenanya, secara sistematis buku ini dibagi menjadi lima bagian.

Sebagai sebuah buku pengantar, bagian pertama dalam buku ini akan 
memberikan gambaran umum (at a glance) tentang isu perubahan 
iklim dan dampaknya bagi Indonesia. Selanjutnya, hal yang perlu untuk 
diketahui sebagai dasar bagi implementasi kebijakan adalah permasalahan 
terkait governance dan para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam 
isu-isu perubahan iklim dimaksud. Diharapkan melalui gambaran umum 
dan identifikasi ini, setiap orang yang akan membaca buku ini dapat 
mendapatkan impresi tentang berbagai permasalahan dan kebijakan yang 
akan diuraikan dalam bagian-bagian selanjutnya.

Pada bagian selanjutnya, isu-isu perubahan iklim akan mulai dilakukan 
pendalaman. Sebagaimana dimaklumi, berbagai inisiatif terkait dengan 
perubahan iklim secara umum dapat dibagi berdasarkan upaya mitigasi 
dan adaptasi. Apabila upaya mitigasi secara umum dapat diartikan 
sebagai kegiatan mengurangi dampak perubahan iklim, upaya adaptasi 
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akan meliputi langkah-langkah yang diambil dalam rangka mengantisipasi 
dampak-dampak dari perubahan iklim. Diharapkan setelah melalui bagian 
kedua dari buku ini, pembaca telah dapat memahami berbagai insiatif 
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah ada saat ini, serta 
berbagai rencana inisatif ke depan.   

Buku ini juga tentunya akan secara khusus membahas implementasi 
dalam bentuk berbagai bentuk kebijakan publik yang telah dan/atau akan 
diambil oleh Pemerintah di berbagai sektor. Secara khusus, buku ini akan 
memaparkan perkembangan terkait dengan pembiayaan perubahan iklim 
yang responsif gender, terutama upaya-upaya yang telah dilakukan oleh 
Indonesia. Di samping itu, terdapat pula analisis berbagai bentuk kebijakan 
publik lainnya, misalnya sebagaimana insiatif dalam sektor energi, industri, 
dan transportasi sebagaimana tertuang dalam bab ini. Terkait dengan 
berbagai kebijakan publik yang akan diambil oleh Pemerintah, perlu dikaji 
pula lebih lanjut dalam kaitannya dengan dampak terhadap keuangan 
negara atau beban anggaran secara umum. Oleh karena itu, analisis dan 
review terhadap kapasitas fiskal dan belanja terkait fungsi lingkungan 
hidup menjadi bagian penting sebagaimana tertuang dalam bagian akhir 
bab ketiga ini. 

Pada bagian ketiga, buku ini menekankan pentingnya upaya penguatan 
institusional berbagai pihak yang terlibat dalam pengurangan dampak 
perubahan iklim dan sumber-sumber alternatif pembiayaan yang 
dapat tersedia, antara lain berbagai peran yang dapat dimainkan oleh 
Kementerian Keuangan secara umum maupun BKF secara khusus. 
Pentingnya pembiayaan perubahan iklim secara khusus juga menjadi fokus 
dalam bab ini, baik melalui upaya optimalisasi kerja sama internasional, 
misalnya ketersedian Green Climate Fund (GCF) maupun pengembangan 
pembiayaan dari sumber-sumber domestik, misalnya melalui dana 
pensiun untuk pembiayaan infrastruktur berkelanjutan.

Pada bagian akhir, buku ini mencoba melihat berbagai hal yang dapat 
dijadikan sebagai konsep untuk meng-address isu mitigasi dan adaptasi 
perubahan iklim. Beberapa konsep secara khusus dibahas di dalamnya, 
misalnya terkait dengan pengembangan parawisata hijau, ekonomi 
kelautan, circular economy dalam kaitannya dengan pengelolaan sampah, 
serta pemberdayaan keanekaragaman hayati di Indonesia. Diharapkan 



Pengantar Editor
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melalui pengenalan berbagai konsep tersebut, buku ini ingin menstimulasi 
berbagai pemikiran dari pembaca dalam rangka mengembangkan berbagai 
langakah inovatif dalam turut mewujudkan upaya adaptasi dan mitigasi 
perubahan iklim. 

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, buku ini pada dasarnya 
lebih merupakan pengantar atau tulisan awal menuju analisis isu-isu 
terkait perubahan iklim yang lebih mendalam. Ke depan, tentunya masih 
perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan dan kajian-kajian lebih lanjut yang 
lebih mendalam atas berbagai isu dan permasalahan sesuai dengan hasil 
analisis berbagai artikel yang tertuang dalam buku ini. Besar harapan 
bahwa buku ini dapat dijadikan referensi utama bagi para pembaca awam 
yang ingin mendalami lebih jauh isu-isu terkait perubahan iklim maupun 
referensi awal bagi pengembangan berbagai kebijakan terkait di masa 
depan. Akhir kata, selamat menikmati membaca dan mengambil manfaat 
dari buku ini!   

Editor

 

 

Dr Adi Budiarso, FCPA (Aus)





DISCLAIMER

Keseluruhan penulis artikel dalam buku ini merupakan Pejabat, Pegawai, 
Analis Kebijakan, dan Peneliti di lingkungan Pusat Kebijakan Pembiayaan 
Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), 
Kementerian Keuangan RI. Opini dan pendapat dalam keseluruhan artikel 
yang terdapat dalam buku ini merupakan pendapat pribadi dari penulis, 
dan tidak serta-merta mencerminkan pandangan resmi dari PKPPIM, BKF, 
dan institusi Kementerian Keuangan RI secara keseluruhan.
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DASAR-DASAR PERUBAHAN IKLIM





SEKILAS PERUBAHAN IKLIM

Adi Budiarso dan Chandra Kusuma

Kenapa Peduli terhadap  
Isu Perubahan Iklim?
Berbagai indikasi ilmiah telah mengungkapkan bahwa planet bumi secara 
global telah mengalami secara nyata perubahan-perubahan yang terkait 
dengan isu iklim. Merujuk kepada dokumen bertajuk ‘Laporan Kajian 
Ke-5 (Assessment Reports 5 atau AR5) Intergovermental Panel on Climate 
Change (IPCC)’, dinyatakan bahwa suhu bumi telah meningkat sekitar 0,8°C 
selama abad terakhir. Pada akhir tahun 2100, menurut dokumen tersebut, 
suhu global diperkirakan akan menjadi lebih tinggi pada kisaran 1,8–4°C 
apabila dibandingkan dengan rata-rata suhu pada rentang tahun 1980–
1999. Bahkan jika dibandingkan lebih lanjut dengan periode pra-industri 
(1750), kenaikan suhu global ini setara dengan 2,5–4,7°C. Secara nyata, 
hal ini berarti bahwa suhu di planet bumi telah menjadi jauh lebih panas 
dan diperkirakan akan terus mengalami pemanasan, atau biasa dikenal 
dengan istilah ‘pemanasan global’. Di samping peningkatan suhu bumi 
ini, terjadi pula peningkatan frekuensi gelombang panas dan intensitas 
curah hujan di berbagai daerah di dunia. Lebih dari itu, dokumen juga 
menunjukkan terdapat bukti kuat bahwa kondisi suhu ekstrem, termasuk 
hari-hari panas dan gelombang panas telah menjadi lebih umum terjadi 
dan terus meningkat sejak periode 1950-an. 

Di samping isu ‘pemanasan global’ tersebut, beberapa indikator ilmiah 
juga telah menyertakan berbagai gambaran nyata bahwa telah terjadi 
perubahan iklim secara global. United Nations Framework Convention 
on Climate Change (UNFCCC) mengungkapkan terdapat peningkatan 
signifikan permukaan air laut yang dimulai sejak abad ke-19 hingga saat 
ini. Pegunungan gletser dan tutupan salju rata-rata berkurang pada kedua 
belahan bumi dan memiliki kontribusi terhadap kenaikan muka laut. 
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Tutupan salju juga telah semakin sedikit di beberapa daerah, terutama 
pada saat musim semi. Sejak 1900, luasan maksimum daerah yang 
tertutup salju pada musim dingin atau semi telah berkurang sekitar 7% 
pada Belahan Bumi Utara dan sungai-sungai akan lebih lambat membeku 
(5,8 hari lebih lambat daripada satu abad yang lalu) dan mencair lebih 
cepat 6,5 hari. Hal utama yang menjadi perhatian saat ini adalah fakta 
bahwa hal-hal tersebut, diproyeksikan untuk terus mengalami percepatan, 
terutama apabila dunia secara global tidak melakukan upaya-upaya dalam 
beradaptasi dan bermitigasi. 

Apabila iklim secara umum dapat diartikan sebagai rata-rata cuaca di 
mana cuaca merupakan keadaan atmosfer pada suatu saat di waktu 
tertentu, iklim dapat berubah secara terus-menerus. Perubahan ini terjadi 
terutama disebabkan oleh interaksi antara komponen-komponennya 
dan faktor eksternal, misalnya erupsi vulkanik, variasi sinar matahari, 
serta faktor-faktor disebabkan oleh kegiatan manusia, seperti misalnya 
perubahan pengunaan lahan dan penggunaan bahan bakar fosil. 
Perubahan iklim sendiri telah didefinisikan secara formal sejak tahun 1992 
oleh UNFCCC sebagai suatu bentuk perubahan yang terjadi atas iklim 
sebagai konsekuensi dari aktivitas manusia secara langsung maupun tidak 
langsung yang mengubah komposisi atmosfer global, dan variabilitas iklim 
alami pada perioda waktu yang dapat diperbandingkan. Senada dengan 
definisi tersebut, IPCC juga mengartikan perubahan iklim sebagai suatu 
bentuk perubahan atas keadaan iklim yang dapat diidentifikasi (misalnya 
melalui tes statistik tertentu) dengan adanya perubahan rata-rata dan/
atau variabilitas komponen-komponennya yang terjadi dalam jangka 
panjang, umumnya selama satu dekade atau lebih lama.

Dalam kerangka peraturan-perundangan domestik di Indonesia, definisi 
perubahan iklim telah disediakan melalui Undang-Undang (UU) No 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
dengan mengadopsi secara langsung definsi yang telah disebutkan dalam 
UNFCCC. Undang-undang dimaksud juga telah memberi payung hukum 
secara jelas terkait dengan upaya-upaya terkait dengan mitigasi dan 
adaptasi atas perubahan iklim di Indonesia. Kegiatan yang terkait dengan 
upaya mitigasi meliputi serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya 
menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca (GRK) sebagai bentuk upaya 
penanggulangan dampak perubahan iklim. Sementara itu, upaya adaptasi 
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berfokus kepada berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 
kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, 
termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrem sehingga potensi 
kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan 
oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul 
akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Secara khusus, di Indonesia mengalami kondisi yang hampir paralel dan 
identik dengan yang terjadi di bagian belahan dunia lainnya sebagai 
dampak dari iklim yang mengalami perubahan. Indonesia 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. Menurut sebuah laporan dari Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di tahun 2016 lalu, secara 
jelas dinyatakan bahwa dampak iklim akan meningkat sejalan dengan 
berlanjutnya peristiwa perubahan iklim. Sebagian besar aspek perubahan 
iklim akan bertahan selama berabad-abad bahkan jika emisi gas rumah 
kaca dapat dihentikan. Hal yang memparah kondisi tersebut adalah 
keadaaan bahwa sebagian besar dampak dari peristiwa perubahan iklim 
ini tentunya tidak dapat diubah (irreversible), dan risiko kerusakan akan 
terus meningkat selama berabad-abad. Dengan demikian, Pemerintah 
Indonesia memiliki komitmen yang sangat kuat atas aksi pengendalian 
perubahan iklim dalam menurunkan emisi GRK dan meningkatkan 
ketahanan nasional atas dampak perubahan iklim dalam menunjang 
pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Apa yang Sudah Dilakukan?
Beberapa lini waktu penting terkait dengan upaya Indonesia dalam 
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dapat dimulai dari penyusunan 
Kyoto Protocol di tahun 1997. Protokol ini berisikan sebuah pendekatan 
yang akan dilakukan oleh negara-negara dalam mengurangi GRK. Segera 
setelah UNFCCC disetujui pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Earth 
Summit tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil, negara-negara peserta mulai 
melakukan negosiasi-negosiasi untuk membentuk suatu aturan yang 
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lebih detil dalam mengurangi emisi GRK. Kemudian, pada saat pertemuan 
otoritas tertinggi tahunan dalam UNFCCC ke-3 (Conference of Parties 
3 - COP) diadakan di Kyoto, Jepang, sebuah perangkat peraturan yang 
bernama Kyoto Protocol inilah yang diadopsi sebagai pendekatan untuk 
mengurangi emisi GRK. Adapun Indonesia sendiri selanjutnya sudah ikut 
meratifikasi Perjanjian tersebut melalui pengesahan UU No 17 Tahun 2004 
tentang Pengesahan Kyoto Protocol to The United Nations Framework 
Convention on Climate Change.  

Beberapa Tahun setelah Indonesia berkesempatan menjadi salah satu 
tuan rumah pertemuan UNFCCC pada tahun 2007, Indonesia kemudian 
menerbitkan dokumen Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK (RAN-
GRK) di tahun 2011 disusun untuk memberikan kerangka kebijakan untuk 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pihak swasta, dan para pemangku 
kepentingan lainnya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan 
langsung atau tidak langsung dengan upaya mengurangi emisi GRK dalam 
jangka waktu 2010–2020 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang (RPJP 2005–2025) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
(RPJM). RAN-GRK ini mencakup aksi mitigasi di lima bidang prioritas 
(Pertanian, Kehutanan dan Lahan Gambut, Energi dan Transportasi, 
Industri, Pengelolaan Limbah), serta kegiatan Pendukung lainnya 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan 
nasional yang mendukung prinsip pertumbuhan ekonomi, pengentasan 
kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan. 

Selanjutnya di tahun 2014, Pemerintah mengeluarkan dokumen rencana 
aksi yang dinamakan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim 
(RAN-API). Adapun RAN-API sendiri pada dasarnya adalah dokumen yang 
disusun dalam kerangka waktu 2013–2025 untuk membantu masyarakat 
dalam mempersiapkan upaya adaptasi atau penyesuaian terhadap dampak 
perubahan iklim yang terjadi. Dokumen ini berisi masukan dari pemerintah, 
mitra pembangunan, organisasi kemasyarakatan, dan praktisi lainnya 
dalam bidang adaptasi perubahan iklim. Selanjutnya, pengejawantahannya 
menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan pemerintah maupun 
praktisi lainnya yang responsif terhadap dampak perubahan iklim. 
Sasaran RAN-API adalah membentuk sistem pembangunan adaptif yang 
mencakup ketahanan ekonomi, sistem kehidupan, ketahanan ekosistem, 
wilayah khusus, dan sistem pendukung. Dengan demikian, diharapkan 
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akan terselenggaranya sistem pembangunan yang berkelanjutan dan 
memiliki ketahanan (resiliensi) tinggi terhadap dampak perubahan iklim.

Setahun setelah Indonesia meluncurkan RAN-API tersebut, pada saat 
pertemuan UNFCCC ke-21 (COP 21) di tahun 2015, negara-negara di dunia 
menyepakati Perjanjian Paris (Paris Agreement) yang mencerminkan 
kesetaraan dan prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan sesuai 
kapabilitas masing-masing negara, dan dengan mempertimbangkan 
kondisi nasional yang berbeda-beda. Indonesia sendiri kemudian secara 
fromal meratifikasi perjanjian Paris ini sebagaimana tertuang dalam UU 
No 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United 
Nations Framework Convention on Climate Change. Sebagai bagian 
tidak terpisahkan dari ratifikasi Paris Agreement ini adalah penyampaian 
Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia yang menguraikan 
rencana transisi Indonesia menuju masa depan yang rendah emisi dan 
berketahanan iklim. Penyampaian pertama NDC Indonesia, kemudian 
telah dilakukan pada bulan November 2016 dengan ditetapkannya 
target unconditional sebesar 29% dan target conditional sampai dengan 
41% dibandingkan skenario business as usual (BAU) di tahun 2030. Secara 
nasional, target penurunan emisi pada tahun 2030 berdasarkan NDC ini 
adalah sebesar 834 juta ton CO2e pada target unconditional (CM1) dan 
sebesar 1,081 juta ton CO2e pada target conditional (CM2). Untuk 
memenuhi target tersebut, secara nasional telah dilakukan berbagai aksi 
mitigasi pada semua sektor oleh penanggung jawab aksi mitigasi. 

Dalam Biennial Update Report 2018 yang disampaikan Indonesia kepada 
UNFCCC, estimasi kebutuhan pendanaan perubahan iklim di Indonesia 
dalam rangka mencapai target sebagaima telah dijelaskan sebelumnya 
untuk tahun 2018–2030 sebesar Rp3.307,02 triliun atau per tahun rata-
rata mencapai sekitar Rp288,4 triliun. Dalam rangka mendukung upaya 
pemenuhan kebutuhan pendanaan perubahan iklim tersebut, Pemerintah 
Indonesia sendiri telah menginisiasi beberapa sarana pendukung. Seperti 
misalnya melalui penggunaan Climate Budget Tagging (CBT) sejak tahun 
2015 yang merupakan mekanisme/alat untuk memetakan dukungan 
anggaran publik (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN) 
terhadap aksi perubahan iklim. Hal ini terutama terkait dengan sumber-
sumber pendanaan perubahan iklim yang mengacu pada pembiayaan 
lokal (subnasional), nasional atau transnasional, yang dapat diperoleh 
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dari berbagai sumber, termasuk pembiayaan publik, swasta, dan sumber 
alternatif lainnya untuk program atau kegiatan mitigasi dan adaptasi 
perubahan iklim. Dengan demikian, diharapkan Indonesian dapat 
memetakan kegiatan (output) yang terkait dengan isu perubahan iklim, 
di samping sebagai sarana dalam mendorong Kementerian Lembaga 
(K/L) dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran yang terkait 
dengan isu perubahan iklim, termasuk meningkatkan kapasitas K/L 
dalam pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien dalam tahapan 
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.

Indonesia juga saat ini telah mengembangkan berbagai instrumen 
pendanaan alternatif, misalnya penerbitan Green Bonds/Sukuk. Hasil 
dari setiap Green Bonds/Sukuk ini akan digunakan secara eksklusif untuk 
pendanaan dalam bentuk alokasi anggaran atau subsidi atau proyek 
baru atau refinancing untuk pendanaan proyek hijau yang memenuhi 
syarat dan termasuk salah satu sektor prioritas (energi terbarukan, 
teknologi ramah lingkungan untuk pembangkit listrik, ketahanan 
terhadap dampak perubahan iklim terkait area yang berisiko bencana, 
transportasi berkelanjutan, bangunan hijau, pengelolaan sumber daya 
alam berkelanjutan, pertanian berkelanjutan, limbah untuk energi 
dan pengelolaan limbah, dan pariwisata hijau). Di samping itu, dari sisi 
kelembagaan, Indonesia juga telah mendirikan sebuah Badan Layanan 
Umum (BLU), yaitu Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPDLH). Adapun 
BPDLH ini sesuai amanat Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2017 tentang 
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dan Peraturan Presiden Republik 
Indonesia No 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan 
Hidup, akan menjadi pengelola dana-dana terkait bidang kehutanan, 
energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, 
industri, transportasi, pertanian, kelautan dan perikanan, serta bidang 
lainnya terkait lingkungan hidup. Sebelumnya, anggaran tersebut tersebar 
di beberapa Kementerian dan Lembaga (K/L) dengan beragam program 
yang tersebar pula di beberapa K/L yang berbeda.
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What Next? 
Secara umum, perubahan Iklim dapat dipastikan akan menimbulkan 
tantangan dan dampak yang memengaruhi pembangunan dan 
pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan 
sinergi antarpemangku kepentingan (stakeholder) dalam perumusan 
kebijakan dan program pembangunan nasional terkait pengendalian 
perubahan iklim, seperti pemanfaatan data dari Badan Pusat Statistik 
(BPS) serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Di 
samping itu, diperlukan pula upaya sinergi dalam monitoring dan evaluasi 
dampak (impact assessment). Pemerintah juga akan terus melakukan 
pengelolaan anggaran negara yang berkualitas dan bertanggung jawab 
untuk menciptakan tata kelola keuangan yang sehat, efektif, dan efisien 
dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan, termasuk melalui 
penguatan mekanisme penandaan anggaran perubahan iklim (CBT), 
dan pengembangan penandaan anggaran ini hingga ke tingkat daerah. 
Sementara itu, dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendanaan, 
Pemerintah Indonesia akan terus melakukan pengembangan kebijakan 
melalui pengembangan inovasi instrumen pembiayaan (Green Bond/
Sukuk), peningkatan akses terhadap fasilitas pendanaan domestik dan 
global (Green Climate Fund/GCF, Multilateral Development Banks/MDBs, 
serta lembaga keuangan lainnya), serta penyediaan dukungan kebijakan 
insentif atau disinsentif yang efisien dan efektif untuk menstimulasi peran 
sektor swasta dalam investasi yang memperhatikan aspek lingkungan 
hidup dan aspek sosial.

Selanjutnya, dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tersebut, diperlukan 
beberapa hal yang meliputi 3K sebagai berikut. Pertama, komitmen 
pimpinan untuk mengarahkan kebijakan jangka pendek dan panjang, 
serta implementasinya secara disiplin. Kedua, diperlukan kinerja tinggi 
yang dibarengi dengan berbagai inovasi dalam rangka mencapai Key 
Outcome Indicators yang telah ditentukan. Ketiga, diperlukan pula 
kolaborasi multidimensi lintas pemerintah antara pusat dan daerah, lintas 
sektor antara pemerintah, swasta, dan Lembaga profit maupun nonprofit. 
Kolaborasi ini juga harus mencakup, baik dalam negeri maupun luar 
negeri, dalam bentuk kerja sama bilateral, regional, maupun multilateral. 
Diharapkan dengan adaya kolaborasi ini, Indonesia dapat meraih peluang 
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ekonomi bernilai tinggi sekaligus potensi untuk melakukan berbagai aksi 
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Ke depan, Kementerian Keuangan 
berkomitmen untuk tetap memberikan dukungan terdepan dalam 
keseluruhan upaya Indonesia dalam mencapai berbagai target terkait 
dampak perubahan iklim. 
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GOVERNANCE AND STAKEHOLDER 
DALAM ISU PERUBAHAN IKLIM

Irwanda Wisnu Wardhana

Pendahuluan
Perubahan iklim (climate change) menjadi salah satu isu global yang saat 
ini dibicarakan oleh banyak negara, tidak hanya dibicarakan di Indonesia, 
tetapi juga di negara-negara lain di seluruh dunia. Kesadaran itu muncul 
sebagai respons dari dampak luar biasa yang diakibatkan perubahan 
iklim terhadap berbagai sektor kehidupan manusia, flora dan fauna, serta 
makhluk hidup lainnya. 

Ancaman kekeringan, banjir/rob, badai, kebakaran hutan, terganggunya 
ekosistem, minimnya ketersediaan air, punahnya aneka ragam sumber 
daya hayati, merosotnya produksi pangan, penyebaran hama dan penyakit 
(tanaman dan manusia), bahaya paceklik dan kelaparan, serta konflik 
sosial adalah beberapa dampak yang sudah dirasakan oleh sebagian 
besar makhluk hidup di planet bumi ini. Positifnya, kesadaran terhadap 
ancaman isu perubahan iklim tersebut telah melahirkan kepedulian 
dunia internasional yang sangat besar. Konferensi Stockholm (1972), 
Konferensi Rio de Janiero (1992), Protokol Kyoto (1997 berlaku 2005), 
Konferensi Tingkat Tinggi Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg 
(2002), Bali Action Plan (2007), dan Durban Platform for Enhanced Action 
(2014) adalah beberapa bukti adanya kesadaran tersebut. Deretan 
komitmen tersebut, seluruhnya menunjuk pada satu hal yakni pentingnya 
pertanggungjawaban negara terhadap isu perubahan iklim.

Wujud keseriusan pemerintah Indonesia terhadap isu perubahan iklim 
ditunjukkan dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol To The United Nations 
Framework Convention On Climate Change (Protokol Kyoto Atas Konvensi 
Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) 
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yang salah satunya ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden (Perpres) 
Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas 
Rumah Kaca (RAN-GRK). 

Selanjutnya pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan 
Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API).Perubahan 
iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu 
bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi 
juga mengubah sistem iklim yang memengaruhi berbagai aspek pada 
perubahan alam dan kehidupan manusia, seperti kualitas dan kuantitas 
air, habitat, hutan, kesehatan, lahan pertanian, dan ekosistem wilayah 
pesisir. 

Indonesia rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kenaikan muka air 
laut, gangguan di sektor pertanian, dan ketahanan pangan jadi ancaman 
di depan mata. Kebakaran lahan menjadi tentangan terberat. Meski sering 
disebut-sebut, istilah perubahan iklim di Indonesia belum tergolong 
populer. Masih diperlukan penerjemahan ke bahasa sehari-hari yang lebih 
mengena dan dapat dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat 
umum. Argumentasi yang acap kali disampaikan bahwa masalah perubahan 
iklim masih jauh dirasakan dampaknya di masa depan, dan bukan di depan 
mata, sangat tidak tepat. Sudah terlalu banyak sebetulnya dampak yang 
dirasakan. Hanya saja, memang karena dampak yang timbul selalu terkait 
dengan berbagai penyebab lain maka lebih sering permasalahan yang 
ada dianggap sebagai permasalahan lain, bukan permasalahan karena 
perubahan iklim.

Masa depan “governance” pengendalian perubahan iklim global 
mengalami revolusi yang menjanjikan setelah 197 negara yang tergabung 
dalam konvensi UNFCCC menghasilkan Paris Agreement atau Perjanjian 
Paris pada pertemuan COP-21 di akhir tahun 2015. Dalam perjanjian ini, 
isu perubahan iklim yang terkait dengan mitigasi, adaptasi, dan means 
of implementation (dalam bentuk pendanaan iklim, alih teknologi, dan 
peningkatan kapasitas) dijangkau secara seimbang. Beberapa pengaturan 
yang juga masuk dalam perjanjian ini mengenai Nationally Determined 
Contribution (NDC) yang berisi komitmen negara pasca 2020, transparansi 
framework, global stocktake, serta fasilitasi dan compliance. Dalam 
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Perjanjian Paris juga memasukkan isu-isu perubahan iklim yang relevan 
lainnya termasuk peran nonparty stakeholder, isu gender, serta Indegenous 
people dan local community. 

Di dalam negeri, Indonesia telah menindaklanjuti hasil Paris Agreement 
dengan meratifikasi perjanjian UU No 16 Tahun 2016. Dalam waktu yang 
hampir bersamaan, Indonesia juga telah menyampaian komitmen nasional 
dalam Indonesia’s NDC untuk mengurangi emisi sebesar 29% dari BAU 
dengan upaya sendiri dan sampai 41% dengan bantuan internasional. 
Lima Kementerian sektor terkait dengan mitigasi perubahan iklim, yaitu 
Kementerian LHK, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, Kementerian 
Perindustrian, dan Kementerian Pertanian telah berproses menuju 
pencapaian target NDC. Demikian juga untuk aspek adaptasi perubahan 
iklim Kementerian atau Lembaga terkait juga sudah menyiapkan dirinya 
masing-masing maencapai target NDC yang ditetapkan. Kementerian LHK 
sebagai National Focal Point (NFP) sudah menyusun Strategi Implementasi 
NDC dan menyiapkan berbagai perangkatnya.

Dalam konfereni yang terbaru, yaitu United Nations Climate Change 
Conference yang diadakan di Polandia pada 2–15 Desember 2018 
menghasilkan kesepakatan mengenai transparansi, bawasanya setiap 
negara dituntut untuk menyediakan aksinya menanggapi perubahan 
iklim, baik itu mitigasi maupun adaptasi. Selain itu, perlunya dukungan 
negara maju kepada negara berkembang berupa pendanaan, teknologi, 
dan penguatan kapasitas. 

Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) menegaskan 
bahwa tata kelola Pemerintaha Indonesia sangat berpengaruh terhadap 
inisiatif lahirnya kebijakan adaptasi terhadap perubahan iklim. Perlu 
adanya instrumen kebijakan untuk membangun solidaritas peran 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam peningkatan kepasitas 
adaptasi masyarakat. Selain itu, perlu adanya pengendalian dampak atau 
risiko terjadinya bencana yang akan dihadapi oleh masyarakat. 

Berdasarkan analisis terhadap data iklim, ditemukan bahwa di Indonesia 
terdapat perubahan tren dan variabilitas variabel iklim, seperti suhu 
dan curah hujan. Bukti paling nyata adalah adanya peningkatan suhu 
udara rata-rata sebesar 0,1°C. Pada kehidupan sehari-hari, dampak dari 
perubahan iklim yang dialami oleh masyarakat di Indonesia menunjukan 
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kondisi yang sangat kompleks, yaitu sulit diprediksinya musim hujan-
kemarau sehingga memengaruhi musim tanam bagi sebagian petani di 
sebagian wilayah di Indonesia. Selanjutnya, banjir yang diakibatkan oleh 
cuaca yang ekstrem, seperti hujan lebat dengan intensitas yang tinggi 
pada periode yang pendek, sedangkan kondisi dan kapasitas lingkungan 
tidak siap menerimanya, seperti adanya konversi lahan, penyempitan 
badan sungai, serta penduduk yang semakin banyak. Saat ini, di Indonesia 
air bersih semakin sulit didapat akibat minimnya sumber mata air baku 
sehingga menurunnya debit air sungai, menurunnya permukaan air tanah, 
dan menurunnya kualitas air tanah. Selanjutnya, yaitu akibat perubahan 
iklim dengan meningkatnya suhu air laut dapat diprediksikan koloni ikan 
yang akan bermigrasi kea rah kutub sehingga jumlah tangkapan ikan oleh 
nelayan menjadi berkurang.

Potensi bencana yang tinggi tidak hanya menjadi refleksi fenomena alam 
secara geografis yang sangat khas untuk suatu wilayah, tetapi merupakan 
kontribusi beberapa permasalahan lain sehingga meningkatkan kerentanan 
(vulnerability) masyarakat yang membutuhkan mekanisme adaptasi. 
Kerentanan tersebut dapat dilihat sebagai tingkatan dari suatu sistem 
terhadap kemudahan sistem tersebut dikarenakan terkena dampak dari 
perubahan iklim. Oleh karena itu, Negara Indonesia yang masih memiliki 
tingkat kerentanan yang tinggi tersebut diharapkan Pemerintah dapat 
mengarahkan dengan melakukan serangkaian tata kelola pemerintahan 
dalam perspektif mewujudkan negara yang adaptif dan berketahanan 
iklim (climate change resilience). 

Metode Penelitian
Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan melakukan desk study atau 
melakukan tinjauan terhadap seluruh dokumen perencanaan formal 
yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia (baik konteks perencanaan 
pembangunan secara umum maupun perencanaan dalam isu perubahan 
iklim). Penelitian ini akan melihat berbagai program maupun kebijakan 
yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam merespons perubahan 
iklim dengan meninjau sejauh mana pemerintah telah memasukan 
pertimbangan-pertimbangan isu perubahan iklim dalam kebijakan dan 
programnya, baik pada masing-masing instansi maupun kolaborasi 
antarinstansi ataupun bentuk lainnya. 



Bab I. Dasar-dasar Perubahan Iklim Sekilas Perubahan Iklim

17

Hasil dan Diskusi
Komitmen Pemerintah Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim 
adalah dimulai dengan pada tahun 1997 pada Protokol Kyoto, Indonesia 
menyampaikan Nationally Determined Contribution pertamanya kepada 
UNFCCC. Dalam hal ini, Indonesia menyampaikan keseriusannya dalam 
menurunkan emisi Gas Rumah Kaca. Pemerintah Indonesia telah 
melakukan intervensi kebijakan nasional, seperti Rencana Aksi Nasional 
GRK dengan target penurunan emisi 2020 sebesar 26% untuk seluruh 
sektor. Sementara untuk tahun 2020–2030 Indonesia merencakan akan 
menurunkan emisi sebesat 29–41% dari Busines as usual dengan baseline 
2,87 Gton CO2e untuk semua sektor. Target tersebut telah disampaikan 
di dalam NDC yang mana juga menggabungkan upaya mitigasi dan 
adaptasi. 

Indonesia meratifikasi protokol Kyoto melalui terbitnya UU No 17 Tahun 
2004 yang berisi tentang Pengesahan Kyoto Protocol to the United 
Nations Framework Convention On Climate Change (Protokol Kyoto Atas 
Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan 
Iklim). Undang-undang tersebut, hadir sebagai wujud respons bahwa 
perubahan iklim bumi akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di 
atmosfer menimbulkan pengaruh merugikan terhadap lingkungan dan 
kehidupan manusia sehingga perlu dikendalikan sesuai dengan prinsip 
tanggung jawab bersama yang dibedakan (common but differentiated 
responsibilities) dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi tiap-
tiap negara.

Pada tahun 2007, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan 
UN Climate Change Conference yang diadakan di Bali konferensi ini 
membicarakan banyak isu, di antaranya mencari solusi untuk mengurangi 
emisi gas rumah kaca, solusi untuk menghentikan perdagangan karbon 
yang terus menguat, deforestasi hutan, bantuan atau penggalangan dan 
untuk melestarikan hutan dan lingkungan hidup yang terdapat di negara-
negara berkembang, mencari energi alternatif ramah lingkungan, dan 
komitmen tiap negara dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.
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Pada tahun 2011, Indonesia menerbitkan Rencana Aksi Nasional Penurunan 
Emisi Gas Rumah Kaca yang didasarkan dalam rangka menindaklanjuti 
kesepakatan Copenhagen Accord hasil The Conference of Parties ke-15 
(COP-15) di Copenhagen dan memenuhi komitmen Pemerintah Indonesia 
dalam pertemuan G-20 Pittsburg menurunkan emisi gas rumah kaca 
sebesar 26% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% jika mendapat 
bantuan internasional pada tahun 2020 dari kondisi tanpa adanya rencana 
aksi (business as usual/BAU), perlu disusun langkah-langkah untuk 
menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) bahwa posisi geografis Indonesia 
sangat rentan terhadap dampak dari perubahan iklim. Dengan demikian, 
perlu dilakukan upaya untuk menanggulangi dampak tersebut melalui 
upaya mitigasi perubahan iklim bersama masyarakat global bahwa upaya 
penurunan emisi gas rumah kaca, dalam hal pelaksanaan dilakukan oleh 
Pemerintah, Pemerintah Daerah pelaku ekonomi, dan masyarakat sebagai 
upaya untuk mitigasi perubahan iklim di Indonesia, baik menggunakan 
pendanaan yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri. 

Pada tahun 2014, Indonesia menerbitkan Rencana Aksi Nasional Adaptasi 
Perubahan Iklim RAN-API yang menjelaskan mengenai dampak perubahan 
iklim yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya menyadarkan kita akan 
ancaman perubahan iklim terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi suatu 
masyarakat. Hal ini menegaskan pentingnya kebijakan secara nasional 
dalam mengantisipasi ancaman dan dampak perubahan iklim. Upaya yang 
sistematis dan terintegrasi dengan strategi yang andal, serta komitmen 
dan tanggung jawab bersama dari berbagai pemangku kepentingan dan 
para pihak sangat diperlukan dalam mengantisipasi dampak perubahan 
iklim ke dalam agenda pembangunan nasional atau daerah. Pertimbangan-
pertimbangan risiko dan dampak perubahan iklim perlu diterjemahkan 
ke dalam rencana aksi, rencana strategis jangka menengah, rencana 
pembangunan jangka menengah, kebijakan atau regulasi, dan struktur 
kelembagaan. 

Adanya upaya dan strategi adaptasi perubahan iklim yang terdokumentasi 
dalam RAN-API ini merupakan salah satu upaya untuk menjawab persoalan 
yang telah disebutkan sebelumnya. Rencana ini merupakan refleksi 
kesiapan sektor dan lintas sektor dalam merespons dan mengantisipasi 
ancaman perubahan iklim melalui program yang didasari oleh proyeksi 
di masa yang akan datang. Dengan memperhatikan pengertian adaptasi 
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perubahan iklim serta tujuannya, adaptasi dapat dikatakan sebagai upaya 
untuk meningkatkan ketahanan (resiliensi) suatu sistem terhadap dampak 
perubahan iklim. Dengan demikian, adaptasi perubahan iklim di Indonesia 
diarahkan sebagai: Upaya penyesuaian dalam bentuk strategi, kebijakan, 
pengelolaan atau manajemen, teknologi dan sikap agar dampak (negatif) 
perubahan iklim dapat dikurangi seminimal mungkin, serta bahkan jika 
memungkinkan, dapat memanfaatkan dan memaksimalkan dampak 
positifnya, upaya mengurangi dampak (akibat) yang disebabkan oleh 
perubahan iklim, baik langsung maupun tidak langsung, baik kontinu 
maupun diskontinu dan permanen, serta dampak menurut tingkatnya. 

Secara singkat, rencana aksi diarahkan agar: a) dampak perubahan iklim 
dapat dikurangi seminimum mungkin, b) dapat meningkatkan ketahanan 
dan/atau menurunkan tingkat kerentanan suatu sistem alam, tatatan 
kehidupan, program, atau kegiatan terhadap dampak perubahan iklim. 
Masing-masing sektor telah menetapkan secara konkret arah dan sasaran 
utama pembangunannya, baik dalam RPJM maupun Renstra dan Rencana 
Kerja Pemerintah (RKP). Didukung oleh analisis perkiraan keberhasilan 
atau ketidak-berhasilannya, salah satu ancamannya adalah variabilitas 
dan perubahan iklim. Oleh karena itu, secara filosofis dalam kerangka 
(kepentingan) pembangunan nasional terkait dengan RPJM, Renstra 
dan RKP tahunan masing-masing sektor atau K/L, pada hakikatnya 
adaptasi perubahan iklim tidak lain merupakan upaya ”penyelamatan 
dan pengamanan” agar seluruh sasaran pembangunan dapat dicapai 
tanpa terpengaruh atau terganggu secara signifikan oleh perubahan 
iklim”. Dengan memperhatikan sektor-sektor dan aspek pembangunan 
yang terkena dampak perubahan iklim, dapat dikatakan bahwa untuk 
memastikan pencapaian sasaran pembangunan nasional dengan adanya 
dampak perubahan iklim diperlukan ketahanan di bidang ekonomi, sosial, 
dan lingkungan. 

Selain itu, mengingat bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan 
yang rentan terhadap perubahan iklim diperlukan pula ketahanan di 
wilayah khusus, seperti pulau-pulau kecil, pesisir, dan perkotaan. Untuk 
itu, dalam kaitan ini, Sasaran Strategis Rencana Aksi Nasional Adaptasi 
Perubahan Iklim (RAN-API) diarahkan untuk: i) membangun ketahanan 
ekonomi, ii) membangun tatanan kehidupan (sosial) yang tangguh 
terhadap dampak perubahan iklim (ketahanan sistem kehidupan),  
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iii) menjaga keberlanjutan layanan jasa lingkungan ekosistem (ketahanan 
ekosistem) dan (iv) penguatan ketahanan wilayah khusus di perkotaan, 
pesisir, dan pulau-pulau kecil. Untuk mendukung penguatan-penguatan 
di berbagai bidang tersebut, dibutuhkan sistem pendukung penguatan 
ketahanan nasional menuju sistem pembangunan yang berkelanjutan dan 
tangguh terhadap perubahan iklim. Selain itu, program dan kegiatan aksi 
adaptasi perubahan iklim perlu mempertimbangkan upaya pengurangan 
kerentanan, khususnya pada kelompok masyarakat yang rentan terhadap 
perubahan iklim, seperti wanita, anak, masyarakat berpendapatan rendah, 
golongan lanjut usia, dan lainnya.

Pada tahun 2015, Indonesia menyepakati Paris Agreement dan meratifikasi 
menjadi 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) yang didasarkan pada 
perubahan iklim akibat kenaikan suhu bumi merupakan ancaman yang 
semakin serius bagi umat manusia dan planet bumi sehingga  memerlukan 
kerja sama antarnegara secara lebih efektif. Dalam upaya mengendalikan 
berlanjutnya perubahan iklim, Pemerintah Indonesia bersama-sama 
dengan anggota masyarakat internasional melalui Konferensi Para Pihak 
ke-21 United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi 
Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan Iklim) 
pada tanggal 12 Desember 2015 di Paris, Perancis telah mengadopsi Paris 
Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate 
Change (persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja perserikatan 
Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) yang ditindaklanjuti dengan 
penandatanganan persetujuan dimaksud pada tanggal 22 April 2016 di 
New York, Amerika Serikat.

Persetujuan Paris bersifat mengikat secara hukum dan diterapkan semua 
negara (legal binding and applicable to all) dengan prinsip tanggung jawab 
bersama yang dibedakan dan berdasarkan kemampuan masing-masing 
(common but differentiated responsibilities and respective capabilities), 
dan memberikan tanggung jawab kepada negara-negara maju untuk 
menyediakan dana, peningkatan kapasitas, dan alih teknologi kepada 
negara berkembang. Di samping itu, Persetujuan Paris mengamanatkan 
peningkatan kerja sama bilateral dan multilateral yang lebih efektif dan 
efisien untuk melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 



Bab I. Dasar-dasar Perubahan Iklim Sekilas Perubahan Iklim

21

dengan dukungan pendanaan, alih teknologi, peningkatan kapasitas 
yang didukung dengan mekanime transparansi, serta tata kelola yang 
berkelanjutan.

Pada tahun 2016, Indonesia membuat Nationally Determined Contribution 
(NDC) dan Progress. Nationally Determined Contribution (NDC) 
merupakan bagian penting dari Persetujuan Paris (Paris Agreement) yang 
berisi pernyataan komitmen negara pihak melalui Kerangka Konvensi 
PBB tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on 
Climate Change/UNFCCC). Sebagai tindak lanjut pernyataan komitmen 
Indonesia yang disampaikan oleh Presiden RI pada COP-21, Indonesia 
telah meratifikasi Paris Agreement dengan UU No 16/2016 pada tanggal 
24 Oktober 2016. Dalam waktu yang hampir bersamaan, Indonesia juga 
menyampaikan dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) 
ke Sekretariat UNFCCC yang merupakan elaborasi dari dan mengganti 
dokumen Intended Nationally Determined Contribution (INDC) yang 
disampaikan ke Sekretariat UNFCCC menjelang COP-21.

Sesuai dengan amanat UUD 1945, setiap orang berhak memperoleh hidup 
yang layak dan sehat. Dengan demikian, komitmen Paris Agreement telah 
sejalan dengan mandat konstitusi. Pelaksanaan NDC yang merupakan 
bagian dari pelaksanaan Paris Agreement perlu dilaporkan ke Sekretariat 
UNFCCC. Hal ini sejalan dengan NAWACITA yang mengamanatkan untuk 
mengintensifkan kerja sama internasional dalam mengatasi masalah-
masalah global yang mengancam umat manusia termasuk perubahan 
iklim. Bagian lainnya dari NAWACITA yang relevan dengan implementasi 
NDC adalah bagian yang mengamantkan untuk merancang isu perubahan 
iklim bukan hanya untuk isu lingkungan semata, melainkan juga untuk 
perekonomian nasional.

Pada tahun 2018, Indonesia mendeklarasikan komitmennya atas paket 
Katowice dengan pembaruan komitmen NDC sampai tahun 2050. Tindak 
lanjut yang pertama adalah elaborasi lebih lanjut tentang NDC Indonesia. 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berpandangan bahwa perlu 
untuk menyiapkan NDC yang kedua. Hal ini dimungkinkan karena sudah 
ada peraturannya. Berdasarkan upaya yang dilakukan berbagai pihak, 
pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam menurunkan emisi, serta 
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dinilai sudah baik. KLHK lantas meminta untuk dilakukan studi identifikasi, 
apakah Indonesia dapat melangkah dari angka 2 derajat menuju angka 1,5 
derajat dalam pencegahan kenaikan suhu global.

Tindak lanjut yang selanjutnya menurut KLHK, perlu dilakukan sosialisasi 
Sistem Registri Nasional (SRN). Sistem yang dapat mencatat upaya 
pengendalian perubahan iklim dari berbagai pihak ini, diharapkan dapat 
dipahami dengan baik oleh masyarakat luas. Kemudian dalam rangka 
pembaharuan kontribusi NDC Indonesia, perlu disusun rencana jangka 
panjang penurunan emisi hingga 2050. Oleh karenanya, bentuk kerja sama 
dengan negara lain perlu disesuaikan. Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan melihat perlu adanya upaya menggandeng pihak lain dalam 
negosiasi mendatang seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam isu gender. Kementerian Pertanian, 
BPPT, BMKG, hingga Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga akan 
digandeng untuk bersuara dalam negosiasi sesuai bidang masing-masing.

Tidak kalah penting ke depan menurut KLHK adalah penguatan REDD+ 
dalam langkah kerja, kegiatan dan pelembagaannya. Terkait usaha-usaha 
dalam menurunkan emisi gas rumah kaca, perlu memperhatikan beberapa 
hal. Pertama adalah memperkuat International Tropical Peatland Center 
(ITPC). Hal ini mengingat bahwa lahan gambut adalah sumber emisi yang 
signifikan. Hal tersebut agar ditindaklanjuti secara kerja sama dan disertai 
dukungan tata kelola, serta tukar informasi dalam pengelolaan lahan 
gambut bahwa di Internasional, Indonesia diakui best practicesnya dalam 
pengelolaan lahan gambut. Selain ITPC, pengelolaan sampah dan sampah 
laut juga perlu diperhatikan. Perspektif ke depan, teknologi dan partisipasi 
masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi sangat penting untuk 
ditindaklanjuti. 

Menurut Sedarmayanti (2003:4), menegaskan bahwa dari segi fungsional, 
Pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya 
mencapai tujuan yang telah digariskan, atau justru sebaliknya di mana 
pemerintahan tidak berfungsi secara efektif dan terjadi inefisiensi 
diperlukan tiga kaki untuk menilainya, yaitu Political governance, yaitu 
proses keputusan untuk formulasi kebijakan; Administrative governance, 
yaitu sistem implementasi proses kebijakan; dan Economic governance 
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yang meliputi proses pembuatan keputusan (decision making process) 
yang memfasilitasi terhadap equity (kesetaraan), poverty (kesejahteraan) 
dan quality of life (kualitas hidup).

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, adaptasi perubahan iklim yang 
menjadi tujuan adalah kapasitas adaptif dan atau ketahanan terhadap 
perubahan iklim (climate change resilience). Konsep ketahanan (resilience) 
secara umum adalah upaya membangun kapasitas sistem untuk bertahan 
dari goncangan, bangkit kembali, dan berupaya untuk berubah termasuk 
terhadap perubahan yang tidak diantisipasi (VanBreda 2001:52). Sementara 
ketahanan terhadap perubahan iklim (climate change resilience) adalah 
kapasitas dari individu, komunitas, atau institusi untuk secara dinamis dan 
efektif memberikan respons atau tanggapan terhadap kondisi perubahan 
dari dampak iklim dan terus melakukan fungsinya dalam tingkat yang 
dapat diterima dengan membuat, mengubah, dan mengimplementasikan 
beragam pilihan-pilihan (tindakan) adaptif. 

Secara sederhana, ketahanan adalah kemampuan untuk bertahan dan 
bangkit kembali dari dampak perubahan iklim. Suatu masyarakat yang 
pernah terkena bencana akan cenderung melakukan mekanisme resiliensi 
untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya atau kembali pada 
kondisi semula sebelum bencana terjadi. Resiliensi terhadap bencana 
dan upaya pemulihan yang dilakukan oleh suatu masyarakat, komunitas, 
atau daerah dipelajari dari berbagai perspektif pembelajaraan termasuk 
sosiologi, implementasi kebijakan, pengambilan keputusan, rekayasa, 
geografi, dan perencanaan kota yang pernah ada. Oleh karena itu, resiliensi 
merupakan suatu proses yang mengarah pada adaptasi, bukan suatu hasil 
tetapi mengarah pada kembali ke kondisi stabil (Norris et al. 2008:17).

Political Governance terhadap Adaptasi Perubahan Iklim. Analisis political 
governance dilakukan untuk menilai ada tidaknya kebijakan (program) 
adaptasi perubahan iklim yang berhasil disusun oleh Pemerintah Indonesia 
serta bagaimana menyusunnya. Hasil penelitian menujukkan bahwa secara 
langsung telah ada tindakan-tindakan yang dapat digolongkan sebagai 
upaya adaptasi perubahan iklim yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia 
dengan mengikuti UNFCCC (United Nations Framework Convention On 
Climate Change). UNFCCC merupakan sebuah konvensi yang bertujuan 
untuk menstabilkan konsentrasi negara-egara sehingga perubahan iklim 
global dapat segera diatasi. 
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Dalam kaitannya dengan tata kelola politik, mengatasi permasalahan iklim 
telah membuat beberapa kebijakan terkait dengan perubahan lingkungan 
dengan diterbitkannya UU No 17 Tahun 2004 dan UU No 16 Tahun 2016. 
Pemerintah Indonesia juga telah mendeklarasikan komitmen pengendalian 
perubahan iklim bahwa pada tahun 2030 penurunan emisi Gas Rumah 
Kaca sebesar 29% dengan upaya pendanaan domestik dan 41% dengan 
dukungan internasional. 
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Grafik 1 Target penurunan emisi gas rumah kaca

Sumber: Kementerian Keuangan (2019)

Pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia mengalokasikan dana sebesar 
Rp109,7 triliun untuk kegiatan pengendalian perubahan iklim, di mana 
Rp72,2 triliun untuk kegiatan mitigasi dan Rp37,5 triliun untuk kegiatan 
adaptasi. Dalam Biennial Update Report 2018, estimasi kebutuhan 
pendanaan perubahan iklim per tahun rata-rata mencapai Rp388,4 triliun 
per tahun. Dengan demikian, dapat dikatakan besar anggaran perubahan 
iklim yang dialokasikan masih di bawah estimasi kebutuhan pendanaan 
perubahan iklim, yaitu sekitar 38% dari nilai estimasi kebutuhan.

Penandaan Anggaran Perubahan Iklim (Climate Budget Tagging/CBT) 
merupakan mekanisme sekaligus alat untuk memetakan dukungan 
anggaran publik APBN terhadap aksi perubahan iklim. Pendanaan 
perubahan iklim di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 
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2016, pendanaan perubahan iklim berfokus pada mitigasi dengan 
anggaran Rp72,4 triliun, meningkat pada tahun 2017 masih berfokus pada 
mitigasi menjadi Rp95,6 triliun dan pada tahun 2018 pendanaan terbagi 
menjadi dua fokus, yaitu mitigasi 72,2 triliun dan adaptasi 37,5 triliun. 
Porsi anggaran mitigasi pada tahun 2018 difokuskan pada sektor energi 
dan transportasi sebanyak 76,6%; sektor kehutanan dan lahan sebanuak 
19,8%; dan sektor pengelolaan limbah sebanyak 3,6%. Berikut distribusi 
anggaran perubahan iklim di Indonesia yang bersumber pada APBN:

Tabel 1 Penandaan anggaran perubahan iklim di Indonesia

Anggaran Publik Perubahan Iklim 
(IDR Triliun)

APBN (IDR Triliun)
% APBN

Belanja Pusat
Transfer ke 

Daerah
Total

APBN-P 2016 72,4 1306,7 776,3 2083,0 3,6%

APBN-P 2017 95,6 1366,9 766,3 2133,2 4,7%

APBN 2018 109,7 1454,5 766,2 2220,2 4,9%

Sumber: Kementerian Keuangan (2019)

Berdasarkan Tabel 1, anggaran publik dan APBN perubahan iklim  
meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016, distribusi belanja pusat 
sebesar 1.306,7 triliun, transfer ke daerah sebesar 776,3 triliun sehingga 
total anggaran adalah 2083 triliun yang merupakan 3,6% dari APBN. Pada 
tahun 2017, distribusi belanja pusat meningkat menjadi 1.366,9 triliun 
pada belanja pusat dan 766,3 triliun pada transfer ke daerah sehingga 
total anggaran menjadi 2.133,2 triliun atau sebesar 4,7% dari APBN. Pada 
tahun 2018, distribusi belanja pusat sebesar 1.454,5 triliun dan transfer 
ke daerah sebesar 766,2 triliun (menurun dari tahun sebelumnya), 
total anggaran menjadi 2.220,2 triliun sebesar 4,9% anggaran APBN. 
Kementerian Keuangan dalam hal ini membuat instrumen pendanaan 
inovatif yaitu Green Sukuk. Green Sukuk adalah Instrumen pembiayaan 
program pemerintah terkait Aksi Perubahan Iklim (climate actions), 
termasuk mendukung Target Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable 
Development Goals/SDGs). Penerbitan pertama pada bulan Maret 2018 
senilai USD1,25 miliar. Penerbitan kedua pada februari 2019 senilai 
USD750 juta. Indonesia meraih delapan penghargaan internasional dari 
penerbitan Green Sukuk.
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Pemerintah Indonesia juga memiliki mekanisme pengembangan untuk 
menilai tingkat pemahaman stakeholders terhadap isu perubahan iklim.  
Hal ini perlu dimulai dari hal terkecil yaitu pendidikan. Pemerintah Indonesia 
bisa memulai dari siswa SD dan SMP melalui pembelajaran di sekolah 
formal. Melalui program Penguatan dan Pemberdayaan Kapasitas Guru 
dan Siswa dalam Peningkatan Ketahanan Kota terhadap Perubahan Iklim, 
namun upaya ini dinilai sebagai langkah positif dalam menyebarluaskan 
pemahaman dan kesadaran terhadap perubahan iklim di masa depan. 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas respons siswa SD dan 
SMP dalam menghadapi dampak perubahan iklim melalui integrasi bahan 
ajar ketahanan iklim ke dalam kurikulum nasional yang diajarkan di sekolah. 
Dalam menilai ada tidaknya peningkatan pemahaman dan kapasitas siswa 
(dalam hal materi perubahan iklim), dilakukan penilaian terhadap seluruh 
siswa tersebut dengan mendasarkan pada indikator pencapaian tiap-
tiap materi pada bahan ajar pendidikan ketahanan perubahan iklim yang 
diajarkan di kelas mereka. Dalam konteks inovasi, Pemerintah Pusat terus 
mendorong Pemerintah Daerah untuk selalu mencari teknik dan strategi 
yang efektif guna menjalankan fungsi pelayanan publik melalui kebijakan 
dan program yang inovatif, khususnya dalam adaptasi perubahan iklim.

Administrative Governance (Adaptasi Perubahan Iklim). Analisis 
administrative governance dilakukan untuk menilai bagaimana proses 
implementasi kebijakan adaptasi perubahan iklim tersebut dijalankan oleh 
Pemerintah Indonesia dengan segala variannya atau faktor pendukungnya. 
Faktor pendukung dalam hal ini adalah aspek kepemimpinan, keberadaan 
lembaga yang khusus bertanggung jawab dalam isu perubahan iklim, 
serta peluang kolaborasi pendanaan dalam implementasi aksi adaptasi 
perubahan iklim. Dalam pengertian paling sederhana, kepemimpinan bisa 
diartikan sebagai teknik untuk memengaruhi orang-orang yang berada di 
sekitar kita, agar dapat bekerja sama demi mencapai tujuan, target, atau 
keinginan yang akan diharapkan. 

Dalam konsep tersebut, sangat nyata bahwa peran kepemimpinan daerah 
untuk membangun kerja sama dengan berbagai energi sosial yang ada 
di masyarakat dalam mencapai tujuan ketahanan kota dalam perspektif 
perubahan iklim sangat penting. Kesadaran ini perlu dibangun dengan 
keterbukaan pemerintah yang melibatkan multistakeholders dalam 
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perencanaan dan implementasi aksi adaptasi, merumuskan berbagai 
regulasi daerah, memberikan anggaran daerah, serta kepercayaan penuh 
yang diberikan kepada institusi di bawahnya untuk menjalankan aksi 
adaptasi perubahan iklim. Adanya kepercayaan itulah yang membuat 
multistakeholders tak ragu untuk memberikan kontribusinya untuk 
mencapai tujuan ketahanan kota.

Pada bagian kelembagaan ini, dapat dirumuskan bahwa secara institusional 
telah terbentuk bidang khusus di bawah Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim yang 
dibentuk dan bertanggung jawab langsung terhadap mainstreaming isu 
perubahan iklim dalam tata kelola Pemerintahan Indonesia. Perlu adanya 
multistakeholders yang berkolaborasi dalam mengatasi permasalahan 
perubahan iklim dan diberikan kewenangan penuh untuk memberikan 
masukan, mendesain draft regulasi, mendesain kebijakan, menjalankan 
program, serta membangun kolaborasi dengan lembaga di dalam maupun 
di luar pemerintah untuk mendorong percepatan pelaksanaan aksi 
adaptasi.

Sinergi, kolaborasi, dan kontribusi dari Pemerintah Daerah, sektor swasta, 
Lembaga Swadaya Masyarakat (lSM), akademisi, hingga komunitas 
dalam tim diharapkan mampu meredam munculnya risiko dan dampak 
perubahan iklim di masyarakat yang lebih besar. Sinergi dan kolaborasi 
berbagai pihak yang diwujudkan dalam kegiatan adaptasi hingga peraturan 
dan kebijakan yang mendukung diharapkan dapat membentuk ketahanan 
(resilience) terhadap perubahan iklim yang lebih baik di Indonesia. Dari sisi 
Pemerintah, dukungan berupa kebijakan untuk membangun ketahanan 
masyarakat. Para praktisi dan akademisi memberikan masukannya dari 
kajian-kajian ketahanan terhadap perubahan iklim. Sektor swasta memberi 
dukungannya melalui CSR maupun program yang merespons perubahan 
iklim. Selanjutnya, LSM maupun lembaga nonpemerintah lainnya secara 
proaktif mendampingi masyarakat, sekaligus mendorong proses advokasi 
di berbagai level. Tidak kalah penting adalah kesadaran masyarakat dan 
komunitas yang sudah mempraktikkan berbagai aksi dan kegiatan yang 
berkontribusi dalam membangun ketahanan terhadap perubahan iklim. 
Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan inilah yang seharusnya dapat 
dengan baik di Indonesia.
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Kapasitas Adaptif atau Ketahanan terhadap Perubahan Iklim. Analisis 
selanjutnya menjadi landasan dalam pengukuran kapasitas adaptif dengan 
menggunakan pendekatan The Adaptive Capacity Wheel dalam enam 
dimensi, yaitu keberagaman (variety), kapasitas pembelajaran (learning 
capacity), kewenangan untuk berubah (room for autonomous change), 
kepemimpinan (leadership), sumber daya (resources), dan pemerintahan 
yang adil dan responsif (fair and responsiveness governance). 

Dari faktor keberagaman (variety), terutama adanya keterlibatan 
stakeholder dari berbagai kalangan dan tingkatan dalam kerja sama maupun 
kolaborasi kebijakan atau program. Kriteria adanya ragam alternatif solusi 
juga mampu dihasilkan oleh kota ini untuk menghadapi permasalahan 
karena dokumen-dokumen, seperti Rencana Aksi Nasional Penurunan 
Emisi GRK (RAN-GRK) dan Rencanan Aksi Nasional Adaptasi Perubahan 
Iklim (RAN-API) telah dibuat dalam jangka waktu yang cukup panjang 
didukung dengan adanya solusi cadangan (redundansi) yang dipersiapkan 
dalam berbagai dokumen perencanaan yang ada (dokumen sektoral 
–misalnya sektor persampahan—dan lainnya). Pada dimensi kapasitas 
pembelajaran institusi (learning capacity), perlu adanya membangun 
kepercayaan antar-instansi ditunjukkan dengan adanya pembagian 
pelaksanaan kewenangan, terdapat ruang diskusi baik antar-instansi, 
lintas sektor, dan lintas tingkatan dalam berbagai forum Share Learning 
Dialogue (SLD), serta adanya mekanisme evaluasi berupa pelaporan 
program dan kegiatan, baik internal instansi maupun evaluasi dalam 
bentuk CRI. Indikator adanya inovasi untuk menghadapi ketidakpastian 
kondisi dan hal-hal tidak terduga dari perubahan iklim juga telah mampu 
direspons dengan ketersediaan berbagai catatan konsep (concept note).

Selanjutnya, pada dimensi kewenangan perubahan (room for autonomous 
change), Pemerintah sangat memiliki akses untuk meningkatkan kapasitas 
mengembangkan dengan informasi terus-menerus yang dimiliki. Sebagai 
daerah-daerah di Indonesia yang memiliki jejaring, berbagai sumber 
informasi, baik sekadar tambahan pengetahuan maupun peluang 
pendanaan bagi pengembangan aksi-aksi adaptasi rutin diperoleh oleh 
daerah di Indonesia. Hanya saja, masih terdapat indikator yang lemah dalam 
dimensi ini, yaitu masih minimnya kemampuan untuk berimprovisasi, 
terutama dalam hal mengkombinasikan aksi-aksi adaptasi yang didukung 
oleh dana APBN/APBN maupun dukungan lembaga donor dengan alasan 
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kesulitan pertanggungjawaban. Padahal, kolaborasi ini akan sangat 
mungkin meningkatkan skala kemanfaatan program (aksi) adaptasi. Dari 
penilaian dimensi kepemimpinan (leadership), terbukti bahwa pemimpin 
daerah terbuka untuk menjadikan isu perubahan iklim sebagai bagian dari 
visi jangka panjang daerah. Kepemimpinan lokal juga terbukti concern 
terhadap isu perubahan iklim dengan kesediaan melegalkan beberapa 
dokumen, serta komitmen untuk mendorong Tim Koordinasi Ketahanan 
Perubahan Iklim menjalin kerja sama dalam rangka peningkatan kapasitas 
mereka. Namun, pada indikator berjiwa wirausaha dan kemampuan 
kolaboratif, masih sangat dibutuhkan upaya peningkatan, terutama 
mendobrak kekakuan pertanggungjawaban anggaran sebagaimana juga 
dirasakan pada dimensi kewenangan perubahan. 

Terakhir, walaupun pada dimensi keberjalanan pemerintahan yang adil dan 
responsif (fair and responsiveness governance) masih banyak yang harus 
dibenahi terkait kriteria-kriteria penilaian (misalnya pada mekanisme 
akuntabilitas atau pertanggungjawaban), mekanisme akuntabilitas atau 
pertanggungjawaban dirasa cukup pelik karena sistem dan sasaran 
pertanggungjawaban keuangan negara memiliki aturan tersendiri. Namun 
pada kriteria tanggap keadaan dan keadilan kebijakan yang dihasilkan 
sudah cukup baik dengan membagi prioritas penanganan berdasarkan 
indeks kerentanan masing-masing kelurahan.

Simpulan
Perspektif tata kelola pemerintahan pada aspek political governance dan 
administrative governance terhadap adaptasi perubahan iklim dapat 
disimpulkan bahwa kedua hal tersebut sudah berjalan dengan baik di 
Indonesia. Pengarusutamaan isu perubahan iklim ke dalam perencanaan 
pembangunan dan sistem pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah 
merupakan faktor utama untuk mencapai kesuksesan dalam tata kelola 
adaptasi perubahan iklim. Kesuksesan tersebut dibuktikan dengan adanya 
beberapa temuan positif.

Pertama, telah adanya tata kelola kepemimpinan (governance 
leadership) dalam mendorong munculnya inovasi aksi adaptasi. Tata 
kelola kepemimpinan merupakan modal awal yang sangat penting 
yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan dimensi lain. Tata kelola 
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kepemimpinan telah menghasilkan kepercayaan (trust) timbal balik 
antara pemerintah dan (kelompok) masyarakat dan masyarakat kepada 
pemerintah yang menghasilkan potensi kapasitas adaptasi yang sangat 
besar di atas kesadaran adanya risiko iklim di daerahnya.

Selaras dengan temuan pertama telah memunculkan kesuksesan 
kedua, yaitu adanya tata kelola inovasi (governance innovation). Adanya 
institusionalisasi dan keberlanjutan perencanaan adaptasi menekankan 
kesadaran bahwa perencanaan adaptasi dianggap sebagai intervensi 
sosial dan politik jangka panjang. Untuk itu, keberlanjutan perencanaan 
adaptasi akan bergantung kepada kepemimpinan masing-masing daerah, 
prosedur yang jelas mengenai pengarusutamaan (mainstreaming) 
adaptasi dalam kebijakan di tingkat kota dan pembelajaran sosial (social 
learning) bagi seluruh pemangku kepentingan. Faktor kepemimpinan, 
pengarusutamaan, dan pembelajaran tersebut memunculkan potensi 
adanya inovasi tata pemerintahan. 

Ketiga, telah adanya tata kelola komunikasi dan pengetahuan 
(communication and knowledge governance) dalam perencanaan 
adaptasi skala kota, skala wilayah, maupun skala sektor. Komunikasi risiko 
dan pengetahuan tentang dampak perubahan iklim merupakan modal 
bagi munculnya kesadaran untuk melakukan pembelajaran bersama dan 
proses deliberatif di mana para stakeholders diberikan ruang publik dan 
mekanisme untuk pertukaran ide dan berkolaborasi bagi perencanaan 
adaptasi perubahan iklim. Kolaborasi dengan akademisi dan praktisi dalam 
pemanfaatan ruang publik telah menunjukkan bahwa eksperimentasi 
yang dilakukan telah melibatkan pihak yang beragam, dilakukan secara 
partisipatif dan inklusif serta pemanfaatan pengetahuan ilmiah untuk 
menetapkan aksi prioritas dan tindakan adaptasi. Upaya penyebarluasan 
pengetahuan dalam jangka panjang juga berhasil dilakukan oleh kota 
ini dengan menjadikan materi perubahan iklim sebagai materi sisipan 
yang wajib diajarkan di seluruh SD dan SMP di kota ini melalui regulasi 
pemerintah.

Keempat, tata kelola kelembagaan (institusional governance). Dorongan 
terbentuknya suatu lembaga yang dapat memberikan kontribusi 
besar terhadap munculnya tata kelola kolaborasi dan penganggaran 
(collaborative governance and budgeting). Melalui fasilitas lembaga 
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tersebut, mekanisme koordinasi dan formulasi regulasi baru, serta upaya 
mengalokasikan anggaran bagi aksi adaptasi telah tersekenario dengan 
baik, baik melalui dukungan dana maupun peluangan pendanaan dari 
jejaring. 

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks 
tata kelola pemerintahan sebagai upaya peningkatan kapasitas adaptif 
atau ketahanan daerah terhadap perubahan iklim Indonesia sudah 
baik, namun perlu adanya upaya peningkatan dalam hal integrasi dari 
Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah hingga ke masyarakat. Kepada 
Pemerintah Daerah agar dapat melakukan pemetaan sosial mengenai 
pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan percepatan penyelesaian 
permasalahan perubahan iklim di Indonesia agar lebih tepat sasaran dan 
terintegrasi. Selain itu, pada aspek kolaborasi dan pertanggungjawaban 
dirasakan masih sangat perlu ditingkatkan dan menjadi perhatian serius 
bagi Pemerintah Indonesia. Model kolaborasi program dan anggaran 
dalam sistem pertanggungjawaban ini menjadi salah satu rekomendasi 
untuk penelitian berikutnya. 
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ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM: 
PERMASALAHAN  

DAN OPSI KEBIJAKAN

Arif Budi Rahman

Pendahuluan
Seiring dengan meningkatnya risiko bencana akibat pemanasan global, 
upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim mulai menjadi perhatian 
masyarakat internasional. Sejauh ini, ada dua strategi yang biasa dilakukan 
untuk mengurangi risiko perubahan iklim yakni mitigasi dan adaptasi. 
Mitigasi merupakan upaya menurunkan, menahan, atau menyerap emisi 
gas rumah kaca, sedangkan adaptasi adalah proses penyesuaian diri 
melalui minimalisasi dampak negatif, bahkan memanfaatkan peluang 
yang menguntungkan terkait perubahan iklim global.

Atensi Pemerintah terhadap isu perubahan iklim sudah dimulai semenjak 
Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan the Conference of the Parties 
(CoP) UNFCCC ke-13 di Bali bulan Desember 2007. Pertemuan tersebut, 
menelurkan Bali Road Map dan the Bali Action Plan di mana urgensi 
pengarusutamaan adaptasi perubahan iklim dalam rencana pembangunan 
menjadi salah satu rekomendasi.

Dibanding dengan mitigasi yang telah lebih dahulu populer, adaptasi 
merupakan hal baru bagi banyak kalangan. Agenda adaptasi muncul 
karena keyakinan meluas bahwa mitigasi semata tidak akan mampu 
mengatasi permasalahan perubahan iklim. Bagi negara berkembang, 
bencana iklim, seperti banjir, tanah longsor, dan kemarau panjang lebih 
menjadi prioritas dibanding dengan isu mitigasi yang menurut mereka 
adalah domain negara maju. 
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Beberapa studi memperkirakan kerugian yang besar jika tidak ada upaya 
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Mayoritas negara berkembang 
terletak di daerah tropis dan subtropis yang sangat rawan terhadap 
fenomena alam. Di samping itu, pencaharian mereka juga amat bergantung 
pada sumber daya alam yang sangat sensitif terhadap perubahan iklim, 
seperti sektor pertanian dan perikanan. 

Bagi Indonesia nilai kerugian bisa mencapai 2,5% dari GDP pada 2100 
(Leitmann 2009). Kerugian tersebut dikarenakan kelangkaan air yang 
diperkirakan menyumbang kerugian terbesar yakni sekitar 2% dari GDP. 
Penelitian lain menyimpulkan dampak perubahan iklim bagi sektor 
pertanian Indonesia meliputi penurunan produksi kedelai, beras, dan 
gabah yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap keamanan pangan 
(Oktaviani et al. 2011).

Karakteristik geografis dan geologis Indonesia yang berupa kepulauan, 
memiliki 17.500 pulau kecil dengan garis pantai sepanjang 81.000 km, 
sangat rentan terdampak fenomena perubahan iklim. Laporan IPCC 
menggarisbawahi bahwa kawasan pesisir, terutama merupakan zona 
paling rawan (Field dan Van Aalst 2014). Di Indonesia, kawasan pesisir 
merupakan daerah hunian padat di mana pusat aktivitas perekonomian, 
pemerintahan, transportasi, dan pendidikan berlokasi. Sebagai contoh, 
65% penduduk Pulau Jawa tinggal di daerah pesisir (MoE 2007).

Dari uji sampel yang dilakukan di beberapa lokasi, kenaikan muka air laut 
di Indonesia tercatat sudah mencapai 4 mm per tahun dari tahun 1993 
sampai 2011 (Fenoglio-Marc et al. 2012). Permodelan global perubahan 
iklim juga memprediksi kenaikan temperatur di seluruh wilayah Indonesia. 
Misalnya, Jakarta akan mengalami kenaikan temperatur sebesar 1,42oC 
untuk Bulan Juli, sedangkan Bulan Januari 1,04oC pada satu abad 
mendatang. Di wilayah bagian selatan garis equator (Jawa dan Bali) awal 
musim hujan rata-rata diproyeksikan mundur, sedangkan intensitas hujan 
musim hujan cenderung meningkat, serta curah hujan musim kemarau 
cenderung menurun. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko banjir 
dan kekeringan (lihat MoE 2007). Di wilayah bagian utara equator, pola 
perubahan curah hujan justru cenderung terjadi sebaliknya. 
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Dalam tataran global, urgensi program adaptasi sudah diakui oleh 
banyak pihak. Misalnya, UNFCCC telah menyatakan bahwa adaptasi 
perlu disertakan secara eksplisit dalam persetujuan perubahan iklim 
internasional (Ford dan Ford 2011). Mengingat nilai penting adaptasi, 
Pemerintah telah mengeluarkan berbagai dokumen dan aturan terkait 
isu adaptasi ini seperti Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim 
(RAN API). Namun dalam implementasinya, ternyata banyak kendala yang 
menyertai. Tulisan ini akan membahas permasalahan adaptasi perubahan 
iklim dan opsi kebijakan di Indonesia. 

Mengapa Adaptasi? 
Adaptasi biasanya merujuk pada upaya penyesuaian sistem ekologi, 
sosial, dan ekonomi terhadap kondisi dan dampak perubahan iklim yang 
terjadi saat ini dan potensi bencana yang lebih buruk di masa datang. 
Jadi, adaptasi adalah upaya menanggulangi dampak perubahan iklim, baik 
secara individu dan komunitas dari level lokal hingga nasional. Singkatnya, 
adaptasi merupakan ikhtiar mengurangi risiko kerusakan dan kerugian 
sekaligus melindungi hidup dan penghidupan masyarakat dari dampak tak 
terhindarkan akibat perubahan iklim. 

Adaptasi mutlak diperlukan karena taksiran nilai kerugian yang begitu 
besar. Studi USAID (2016), misalnya memperkiraan angka kerugian bagi 
Indonesia hingga Rp132 triliun pada 2050 atau setara dengan 1,4% GDP. 
Dari prakiraan tersebut, sektor pertanian akan menanggung kerugian 
hingga 53%, kesehatan 34%, dan dampak kenaikan muka air laut (SLR) 
13%. 

Di dalam dokumen Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) periode tahun 2020 – 2024 (Bappenas 2019), 
disebutkan pembangunan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan 
bencana, dan perubahan iklim menjadi bagian dari prioritas nasional. 
Kementerian PPN/Bappenas juga menyusun dokumen RAN API sebagai 
masukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2020–2024. Di dalam dokumen RAN API, ada empat fokus sektor 
terdampak, yaitu air, pertanian, kelautan dan pesisir, serta kesehatan. 
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Masing-masing sektor prioritas memiliki empat klaster utama, yaitu 
infrastruktur, teknologi, peningkatan kapasitas, dan tata kelola. Di 
dalamnya juga ada unsur-unsur prasyarat yang harus melekat (embedded) 
pada masing-masing klaster, yakni responsif gender dan kelompok rentan 
(Iansia dan penyandang disabilitas), berbasis ekosistem, berbasis lanskap 
atau spasial, serta inovasi pembiayaan.

Perbandingan Kerugian Ekonomi Dampak Perubahan Iklim dengan PDB
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Sumber: Bappenas (2019b) 

Adaptasi dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu: (i) Antisipatif: adaptasi yang 

dilakukan sebelum terjadi dampak perubahan iklim, (ii) Spontan: adaptasi yang dilakukan tanpa 

sadar karena mengikuti perubahan yang tengah terjadi dalam ekologi lingkungan di sekitarnya, 

atau oleh perubahan pasar maupun perubahan sistem dalam kehidupan manusia, (iii) 

Terencana: merupakan kebijakan yang diambil karena adanya kesadaran bahwa tengah terjadi 

perubahan iklim yang mengharuskan tindakan segera guna mengembalikan, menjaga, atau 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Huq, 2006). 

Adapun perbedaan utama antara mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dapat dilihat pada 

tabel sebagai berikut: 

Sumber: Bappenas (2019b)

Adaptasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu (i) Antisipatif: 
adaptasi yang dilakukan sebelum terjadi dampak perubahan iklim;  
(ii) Spontan: adaptasi yang dilakukan tanpa sadar karena mengikuti 
perubahan yang tengah terjadi dalam ekologi lingkungan di sekitarnya, 
atau oleh perubahan pasar maupun perubahan sistem dalam kehidupan 
manusia; (iii) Terencana: kebijakan yang diambil karena adanya kesadaran 
bahwa tengah terjadi perubahan iklim yang mengharuskan tindakan 
segera guna mengembalikan, menjaga, atau mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan (Huq 2006).
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Adapun perbedaan utama, antara mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
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Sumber: Füssel (2007) 

Daya adaptif terhadap perubahan iklim dipengaruhi beberapa hal antara lain faktor sosial-

ekonomi masyarakat seperti tingkat penghasilan, akses pendidikan, fasilitas kesehatan, dan 

kesempatan berusaha (Oates. et al, 2012). Di lain pihak, minimnya sumber daya, sistem 

kelembagaan yang buruk, pemerintahan yang tidak kredibel, dan infrastruktur tidak memadai 

membuat masyarakat rentan terhadap dampak perubahan iklim karena daya adaptasi yang 

rendah (Klein, R.J.T. et al. 2007). 

Adaptasi terhadap perubahan iklim selayaknya dipandang sebagai prasyarat kunci 

perencanaan pembangunan. Misalnya, penyediaan ruang terbuka di kawasan pesisir sebagai 

upaya proteksi dari tsunami, banjir pasang, abrasi, rob dan badai dapat membawa maslahat 

bagi ekosistem sekaligus menurunkan potensi dampak bencana. Perencanaan pembangunan 

berdimensi proteksi tersebut pada gilirannya dapat meningkatkan daya lenting alias resiliensi 

masyarakat terhadap bencana.  

 

Kendala Adaptasi 

Sumber: Füssel (2007)

Daya adaptif terhadap perubahan iklim dipengaruhi beberapa hal, antara 
lain faktor sosial-ekonomi masyarakat, seperti tingkat penghasilan, akses 
pendidikan, fasilitas kesehatan, dan kesempatan berusaha (Oates et al. 
2012). Di lain pihak, minimnya sumber daya, sistem kelembagaan yang 
buruk, pemerintahan yang tidak kredibel, dan infrastruktur tidak memadai 
membuat masyarakat rentan terhadap dampak perubahan iklim karena 
daya adaptasi yang rendah (Klein RJT et al 2007).

Adaptasi terhadap perubahan iklim selayaknya dipandang sebagai prasyarat 
kunci perencanaan pembangunan. Misalnya, penyediaan ruang terbuka 
di kawasan pesisir sebagai upaya proteksi dari tsunami, banjir pasang, 
abrasi, rob, dan badai dapat membawa maslahat bagi ekosistem sekaligus 
menurunkan potensi dampak bencana. Perencanaan pembangunan 
berdimensi proteksi tersebut pada gilirannya dapat meningkatkan daya 
lenting alias resiliensi masyarakat terhadap bencana. 
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Kendala Adaptasi
Beberapa studi telah mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala 
program adaptasi, seperti rendahnya pemahaman terhadap isu adaptasi, 
ketidakpastian basis ilmiah, kendala teknologi, keterbatasan sumber 
keuangan, dan horison waktu perencanaan pembangunan yang berjangka 
pendek. 

Permasalahan utama dalam aksi adaptasi adalah rendahnya pemahaman 
tentang adaptasi. Dibandingkan dengan mitigasi, adaptasi masih 
merupakan “an emerging agenda” dalam isu perubahan iklim sehingga 
banyak pemangku kepentingan yang belum paham dengan terminologi 
adaptasi. Dalam kondisi demikian, akan sangat sulit melakukan program 
adaptasi, terutama di level lokal (Pemerintah Kabupaten/Kota). Tambahan 
pula, adaptasi di level lokal sering terkendala dengan terbatasnya dana, 
kekurangan SDM, dan lemahnya kapasitas kelembagaan.

Mengingat adaptasi merupakan isu baru, dapat dimaklumi pemahaman 
terhadap agenda ini masih sangat terbatas di kalangan pemangku 
kepentingan. Sosialisasi perlu terus dilakukan bagi mereka teristimewa di 
wilayah terdampak. Misalnya di Semarang, melalui diseminasi informasi 
yang disponsori oleh donor bernama Shared Learning Dialogue (SLD), 
pemahaman para pemangku kepentingan terhadap urgensi adaptasi 
mulai meningkat.

Keikutsertaan para pemangku kepentingan dianggap sebagai komponen 
utama dalam meningkatkan daya adaptif masyarakat. Para pakar 
mengamini pentingnya isu governance dalam kesuksesan atau kegagalan 
upaya adaptasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa kebijakan adaptasi perubahan 
iklim harus bersinggungan dengan aneka kebijakan di sektor lain. Interaksi 
tersebut bisa terjadi semenjak awal masa persiapan atau saat implementasi 
di lapangan. Namun yang lebih penting adalah saat keputusan diambil 
oleh para pemangku kepentingan. 

Kesuksesan agenda adaptasi sangat bergantung pada pemahaman para 
pemangku kepentingan terhadap dampak dan ancaman perubahan iklim 
serta bagaimana upaya mengatasinya. Ditingkat pengambil kebijakan, 
penolakan untuk menerima fakta bahwa perubahan iklim akan berdampak 
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pada terjadinya bencana, akan membuat mereka melepaskan tanggung 
jawab untuk mengambil tindakan dan mengeluarkan biaya tambahan 
program adaptasi.

Adaptasi bukan permasalahan bagaimana membangun infrastruktur fisik 
semata, lebih jauh ia juga terkait proses dinamis bagaimana mekanisme 
kelembagaan mampu mengimplementasikan programnya yang pada 
gilirannya mampu meningkatkan daya adaptif masyarakat. Terkait 
hal tersebut, dukungan data yang memadai sangat dibutuhkan guna 
meningkatkan komitmen para pengambil kebijakan.

Keberadaan data yang sahih tentang potensi bencana akan meningkatkan 
pemahaman bahwa ada risiko besar sedang mengancam. Dalam kondisi 
demikian, para pemangku kepentingan dapat segera melakukan antisipasi 
demi menghindari kerugian mahadahsyat apabila tidak ada aksi berarti. 
Dengan demikian, perencanaan pembangunan juga bisa berubah seiring 
dengan kesadaran akan potensi yang ada. Tantangan terbesar adalah 
bagaimana merubah pola pikir perencanaan pembangunan dari berjangka 
pendek ke jangka panjang yang hanya memberikan sedikit manfaat di 
masa sekarang. Kompetisi prioritas pembangunan (misalnya antara sektor 
kesehatan dan penanggulangan bencana) bisa pula menjadi musabab 
kenapa adaptasi bencana sering absen dalam perencanaan pembangunan 
dan diskusi publik. 

Terkait dengan data, data kerentanan nasional, yakni SIDIK (Sistem 
Informasi Data Indeks Kerentanan) yang dilakukan oleh KemenLHK sangat 
penting bagi perumumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan di 
tingkat nasional, sektoral, dan pemerintah daerah. Perumusan kebijakan 
berdasar data kerentanan tidak hanya bermanfaat bagi pembangunan 
berkelanjutan, namun juga meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap 
dampak perubahan iklim.

Misalnya, berdasarkan data SIDIK (sumber data Podes 2011) dari total 
desa di Indonesia yang masuk kategori Sangat Rentan sejumlah 2.507 
(3%), dan kategori Rentan sejumlah 2.433 (3%). Desa yang masuk kategori 
cukup rentan sejumlah 31.875 (41%). Jumlah Total yang masuk kategori 
rentan dan sangat rentan tidak terlalu besar yaitu 6 %, tetapi yang masuk 
kategori cukup rentan sangat besar yaitu 41%.



40

Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim: Suatu Pengantar

Dari data tersebut, diperlukan perencanaan dan aksi implementasi 
serius guna menurunkan tingkat kerentanan, terutama bagi mereka yang 
masuk pada kategori cukup rentan mengingat jumlahnya sangat besar. 
Peningkatan kapasitas adaptasi melalui pembangunan infrastruktur, 
meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta pendidikan amat diperlukan 
untuk menurunkan kerentanan.

Permasalahan semakin rumit karena sebagaimana galibnya negara 
berkembang, adaptasi terkendala berbagai masalah non-iklim, seperti 
keterbatasan dana, penguasaan teknologi, lemahnya penegakan hukum, 
dan ketebatasan kapasitas kelembagaan (Becken 2005). Adaptasi tidak 
melulu soal teknologi, seperti sistem peringatan dini (Early Warning 
System), namun juga perkara mendasar lain seperti pola pikir dan 
tindakan pengambil kebijakan, serta ketersediaan logistik, baik finansial, 
institusional, maupun informasional.

Adaptasi bencana memerlukan investasi jangka panjang. Semakin berat dan 
masif tingkat kerusakan, tindakan adaptasi juga harus lebih dikedepankan. 
Dengan nilai investasi yang tentunya juga semakin berlipat. Di Indonesia, 
pendanaan adaptasi tidak semata berasal dari sumber domestik, namun 
diupayakan juga berasal dari sumber pendanaan internasional. 

Sejauh ini proyek-proyek adaptasi banyak didukung oleh pendanaan donor, 
baik dalam bentuk proyek percontohan maupun peningkatan kapasitas. 
Strategi pembiayaan lainnya adalah pemerintah telah menerbitkan 
Green Sukuk senilai $1,25 miliar pada bulan Maret 2018. Dananya akan 
dipergunakan sepenuhnya bagi proyek terkait isu perubahan iklim, baik 
mitigasi maupun adaptasi, misalnya energi terbarukan, green tourism, 
sustainable transport, waste to energy, dan sustainable agriculture.

Singkatnya, adaptasi adalah sebuah rezim yang antisipatif bukan reaktif. 
Sayangnya, penanganan bancana akibat fenomena perubahan iklim acap 
kali bersifat reaktif yakni bertindak paska kejadian bencana. Peningkatan 
resiliensi masyarakat, misalnya melalui program peningkatan sumber 
penghasilan, memperbaiki lingkungan tempat tinggal, dan penurunan 
tingkat kemiskinan merupakan contoh aksi rezim antisipatif dan proaktif.
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Opsi Kebijakan
Pemerintah Indonesia telah melakukan aneka upaya untuk mengatasi 
dampak perubahan iklim. Berbagai dokumen kebijakan telah diterbitkan 
untuk mengatasi dampak perubahan iklim, antara lain Indonesia 
Adaptation Strategy (2011), Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan 
Iklim Indonesia (2011), Indonesia Climate Change Sektoral Road Map 
(2010), Rencana Aksi Nasional Menghadapi Perubahan Iklim (2007), 
Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (2014) dan rencana 
adaptasi sektoral oleh Kementerian/Lembaga. 

Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) merupakan 
pedoman bagi berbagai instansi dalam melaksanakan aksi adaptasi 
terhadap perubahan iklim. Pada intinya, RAN API merupakan panduan 
bagi semua pemangku kepentingan dalam mengelola agenda adaptasi 
di empat sektor: ekonomi (pangan dan energi), sosial dan penghidupan, 
ekosistem, dan kawasan khusus (perkotaan dan pesisir). Saat ini, Bappenas 
tengah memperbaharui RAN API yang akan digunakan sebagai input dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.

Mengingat adaptasi perubahan iklim memiliki banyak persamaan 
(crosscutting issues) dengan agenda pembangunan secara umum, 
mengintegrasikan adaptasi ke rencana pembangunan menjadi sangat 
penting. Mainstreaming adaptasi perubahan iklim ke dalam agenda 
pembangunan diyakini oleh bayak pihak sebagai prakondisi sukses bagi 
kebijakan adaptasi (Klein et al. 2005). Menurut Dalal dan Bass (2009), 
mainstreaming adalah memasukkan isu lingkungan ke dalam setiap 
perencanaan dan kebijakan pembangunan, regulasi, investasi, dan aksi, 
baik di tingkat nasional, lokal, hingga sektoral. Jika adaptasi dilakukan 
secara terpisah dari program pembangunan dan hanya bersifat parsial, 
dikhawatirkan target yang ditetapkan tidak akan tercapai (Kok dan de 
Coninck 2007).

Alasan lain mengapa diperlukan pengarusutamaan adaptasi dalam 
agenda pembangunan nasional adalah karena isu ini merupakan problem 
jangka panjang yang memerlukan kemampuan manajerial tingkat 
tinggi untuk menerjemahkannya dalam setiap pengambilan kebijakan 
dalam jangka pendek dan jangka menengah. Dengan adanya integrasi 
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kebijakan diharapkan akan tercipta keselarasan kebijakan dalam arti 
meminimalisasi kontradiksi antarsektor dan membangun sinergi yang 
saling menguntungkan. Dengan mengarus-utamakan ke dalam rencana 
pembangunan jangka menengah, baik di tingkat pusat, provinsi, dan 
kabupaten/kota, tidak ada dana tambahan dikhususkan bagi program 
adaptasi dari pemerintah pusat.

Isu mainstreaming mengemukan karena dorongan dari berbagai lembaga 
internasioanal, baik secara multilateral di level PBB maupun bilateral 
dengan mitra pembangunan. Mainstreaming alias pengarusutamaan 
isu pembangunan berkelanjutan, pengelolaan lingkungan, dan adaptasi 
perubahan iklim ke dalam konteks pembangunan secara umum dianggap 
sebagai mekanisme kunci oleh lembaga-lembaga pembangunan 
internasional. Negara-negara berkembang diharapkan mengintegrasikan 
atau mengarusutamakan adaptasi perubahan iklim ke dalam agenda 
perencanaan pembangunan nasional mereka.

Para pengambil kebijakan, negara donor, dan organisasi pembangunan 
internasional menyadari bahwa cara paling efektif menanggulangi dampak 
perubahan iklim adalah dengan mensinergikan antara upaya adaptasi 
dan program pembangunan berkelanjutan termasuk penanggulangan 
kemiskinan (Klein et al. 2007). Dengan dilakukan pengarusutamaan 
program adaptasi ke dalam agenda pembangunan, diharapkan dapat 
mendorong alokasi sumber dana dan SDM secara lebih efisien, serta 
mengurangi tumpah tindih program yang pada gilirannya bisa memberikan 
keuntungan bagi semua pihak.

Tambahan pula, para pakar menekankan bahwa mainstreaming harus 
dilakukan di semua jenjang (multilevel), yakni secara horizontal atau 
antardepartemen yang melibatkan sektor berbeda-beda, dan secara 
vertikal dari tingkat lokal hingga nasional bahkan internasional apabila 
terkait dengan isu lingkungan yang berdampak antar negara (Persson dan 
Klein 2008; Beck, Kuhlicke, dan Görg 2009).

Dalam implementasi, adaptasi terhadap perubahan iklim perlu 
diprioritaskan bagi daerah-daerah yang rawan bencana iklim, yakni daerah 
di mana bencana iklim tersebut sudah terlihat atau terdampak seperti 
terjadinya rob dan banjir berulang. Bencana hidrometerologi tersebut 
diperkirakan akan semakin parah di masa depan. 
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Mengingat adaptasi tidak dapat dilakukan secara sektoral, upaya  
koordinasi antar-instansi mutlak diperlukan. Mainstreaming sebagai 
proses multilevel mengharuskan adanya komunikasi antarkementerian 
dalam aneka sektor yang berbeda-beda, serta integrasi vertikal. Koordinasi 
secara vertikal dan horizontal diperlukan mengingat dampak perubahan 
iklim bisa sangat berbeda antara daerah satu dan daerah lainnya. Jadi, 
adaptasi perlu solusi unik yang menggabungkan antara kebutuhan daerah 
dan kerangka kebijakan di level nasional. Koordinasi yang baik tersebut 
diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang komprehensif, saling 
melengkapi dan bersinergi.

Simpulan dan Rekomendasi
Perubahan iklim telah menjadi ancaman bersama masyarakat global. 
Apabila tidak ada upaya mengatasi dampak yang ditimbulkan, kerugian 
lebih besar diperkirakan akan menimpa seluruh warga dunia, baik di 
negara maju ataupun negara berkembang. Oleh karena itu, upaya mitigasi 
dan adaptasi perubahan iklim telah mulai dilakukan di berbagai negara.

Mengingat dampak perubahan iklim lebih bayak dirasakan oleh mereka 
yang tinggal di negara yang telah merasakan dampak nyata, yakni 
mereka yang umumnya tinggal di negara berkembang, isu adaptasi lebih 
mengemuka di negara-negara dunia ke tiga. Adaptasi secara umum 
merujuk pada segala aktivitas menanggulangi dampak perubahan iklim, 
baik di tingkat individu dan komunitas maupun keseluruhan sektor dari 
level lokal hingga level nasional. 

Pemerintah telah memahami bahwa adaptasi mutlak diperlukan. Adaptasi 
merupakan komponen esensial dalam penyusunan kebijakan perubahan 
iklim di samping mitigasi yang telah terlebih dahulu populer. Agar 
adaptasi bisa menjadi bagian integral dari proses pembangunan nasional, 
menurut Penulis beberapa hal perlu mendapat perhatian dalam rangka 
meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap isu adaptasi.

Pemerintah pusat mempunyai peran penting untuk meningkatkan 
pemahaman isu adaptasi bagi seluruh pemangku kepentingan terkait. 
Misalnya menyediakan informasi iklim yang akurat dan kredibel. Informasi 
tingkat kerentanan yang ada saat ini (lihat program SIDIK di http://adaptasi.
menlh.go.id) masih perlu di sempurnakan.
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Keamanan pangan perlu diperkuat dengan peningkatan pemahaman 
dampak perubahan iklim bagi pengambil kebijakan dan pelaku di lapangan, 
terutama para petani. Peningkatan produktivitas pertanian perlu terus 
digenjot melalui riset berkelanjutan.

Adaptasi tidak lepas dari partisipasi lintas kementerian dan berbagai 
tingkat pemerintahan dari pusat hingga daerah. Arah kebijakan yang 
tidak jelas dari pemerintah pusat tentang aksi adaptasi akan berakibat 
pada kesulitan menerjemahkan agenda adaptasi secara riil dan efektif di 
lapangan. 

Pengaruh faktor non-iklim, seperti masalah koordinasi dan komunikasi 
antarpemangku kepentingan juga perlu mendapat perhatian serius. 
Keberadaan sebuah organisasi kunci (lead agency) di bawah presiden 
yang memiliki kekuatan memaksa bisa menjadi pilihan demi efektivitas 
dan keberlanjutan program adaptasi.

Adaptasi berkait erat dengan agenda pembangunan secara umum, seperti 
pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan 
masyarakat. Beberapa faktor yang menjadi kendala adaptasi, yaitu 
rendahnya pemahaman terhadap isu adaptasi, ketidakpastian data ilmiah, 
kendala teknologi, keterbatasan sumber pendanaan, dan horison waktu 
perencanaan yang berjangka pendek.

Di samping itu, dorongan untuk mengarus-utamakan adaptasi ke rencana 
pembangunan merupakan isu krusial dalam agenda adaptasi. Tujuan 
mainstreaming tersebut adalah meminimalisir tumpang tindih program 
dan meningkatkan efektivitas aksi adaptasi.
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KEBIJAKAN EFISIENSI ENERGI  
PADA SEKTOR INDUSTRI

Rita Helbra Tenrini

Latar Belakang
Produksi minyak bumi dalam negeri menurun drastis sejak tahun 2001, 
sedangkan sampai saat ini Indonesia mengalami ketergantungan pada 
sumber energi fosil. Kebutuhan akan sumber energi fosil juga terus naik 
akibat pertumbuhan sektor industri di Indonesia. Kebutuhan yang sangat 
besar ini ternyata tidak bisa ditopang oleh cadangan energi di Indonesia 
yang kian menipis. Cadangan minyak misalnya, hanya cukup untuk 23 
tahun lagi. Sementara cadangan gas masih cukup sampai 50 tahun dan 
batu bara cukup untuk 80 tahun mendatang (Lufityanti G 2014).

Perkiraan persediaan dan permintaan energi sampai dengan tahun 2030 
dapat dilihat pada Grafik 1 berikut ini.
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Grafik 1. Outlook Supply-Demand Energi s.d. 2030 

 

Sumber : BKF, Kemenkeu (2017) 

Berdasarkan grafik outlook supply-demand Energi s.d 2030 tersebut diketahui bahwa 

pada tahun 2030 persediaan produksi minyak dan gas di bawah dari jumlah permintaan atau 

Grafik 1 Outlook supply-demand energi sampai 2030

Sumber: BKF, Kemenkeu (2017)
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Berdasarkan grafik outlook supply-demand Energi sampai 2030 tersebut 
diketahui bahwa pada tahun 2030 persediaan produksi minyak dan gas 
di bawah dari jumlah permintaan atau demand lebih besar dari supply. 
Defisit kebutuhan minyak pada tahun 2030 mencapai sekitar 637 juta barel. 
Apabila tidak ada persediaan tambahan yang digunakan untuk mengganti 
kebutuhan minyak tersebut, dapat dipastikan pada tahun tersebut impor 
minyak akan semakin meningkat. Dari grafik tersebut, dapat diperkirakan 
juga Indonesia akan menjadi net importir gas sejak tahun 2025.

Selain itu, Indonesia juga telah berkomitmen untuk berkontribusi dalam 
penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dituangkan dalam dokumen 
Kontribusi Secara Nasional (NDC). Selain itu juga, Indonesia telah 
meratifikasi Perjanjian Paris melalui 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). Pemerintah 
berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 29% terhadap 
skenario baseline bisnis, seperti biasa pada tahun 2030 dan 41% dengan 
bantuan internasional.

Komitmen tersebut dapat dipenuhi juga dengan adanya kegiatan 
konservasi energi yang turut menyumbang penurunan emisi Gas Rumah 
Kaca. Artikel ini akan memberikan gambaran perkembangan kegiatan 
konservasi energi dan dukungan yang telah diberikan oleh Pemerintah 
untuk dapat menyukseskan kegiatan konservasi energi.

Kebijakan Penurunan Emisi
Pemerintah telah membuat komitmen penurunan emisi GRK sejak tahun 
2010 dengan target 26% di tahun 2010 dan 41% dengan dukungan 
internasional, jika dibandingkan dengan skenario Business as usual di tahun 
2020. Indonesia juga telah mengeluarkan kebijakan untuk pelaksanaan 
komitmen tersebut dalam bentuk Rencana Aksi Nasional Penurunan 
Emisi GRK sebagaimana tertuang dalam Perpres No 61 Tahun 2011 dan 
Inventarisasi GRK melalui Perpres No 71 Tahun 2011. 
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Setelah tahun 2020, Indonesia berencana untuk meningkatkan target 
penurunan emisi sehingga melebihi komitmen yang telah ada, Indonesia 
menetapkan target unconditional sebesar 29% dan target conditional 
dengan dukungan internasional sampai dengan 41% dibandingkan 
skenario business as usual pada tahun 2030. Adapun rincian target untuk 
tahun 2030 tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 Proyeksi BAU dan reduksi emisi GRK dari setiap kategori sektor

BAU 29% 41% 29% 41%

Energy 1,669        1,355        1,271        314            398            
Waste 296            285            270            11              26              
IPPU (industry) 70              67              66              3                3                
Agriculture 120            110            116            9                4                
Forestry 714            217            64              497            650            
Total 2,868        2,034        1,787        834            1,081        

Sektor
Ton CO2E

GHG Emission Level 2030

Mton CO2E

Emission Reduction

Berdasarkan target penurunan emisi diketahui bahwa sektor yang paling 
besar target penurunannya adalah sektor kehutanan, kemudian sektor 
energi, sektor limbah atau sampah, sektor pertanian dan sektor industri. 
Sektor energi merupakan sektor dengan target penurunan kedua terbesar 
setelah sektor kehutanan. Hal ini menyebabkan perlunya kebijakan yang 
optimal dan tepat dalam penurunan emisi. Adapun kebijakan tersebut, 
antara lain kebijakan dalam penganekaragaman pemanfaatan sumber 
energi dapat dilihat dari skenario bauran energi dari Kementerian ESDM 
pada Grafik 2.

Skenario bauran energi pada tahun 2025 adalah di mana porsi sumber 
energi dari gas bumi, minyak bumi, dan batu bara dapat digantikan 
dengan energi baru dan terbarukan. Yang tadinya pada tahun 2016 porsi 
energi baru dan terbarukan hanya sebesar 8%, diharapkan pada tahun 
2025 meningkat menjadi 23% menggantikan porsi gas bumi, minyak 
bumi dan batu bara yang porsinya semakin berkurang tahun 2025. Oleh 
karena itu, diharapkan pada periode 2016–2025 terdapat penambahan 
pembangkit dari energi terbarukan yang dapat beroperasi, seperti panas 
bumi dan tenaga air yang berkapasitas besar, untuk memenuhi kebutuhan 
kelistrikan.
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Grafik 2. Skenario Bauran Energi 

 

Sumber : Kementerian ESDM, 2017 
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Grafik 2 Skenario bauran energi

Sumber: Kementerian ESDM (20170

Kebijakan lain adalah target penghematan energi atau konservasi energi. 
Pemerintah telah menyiapkan regulasi mengenai Konservasi Energi melalui 
PP No70 Tahun 2009. Berdasarkan pasal 12 PP No70 Tahun 2009 tersebut, 
pengguna sumber energi dan pengguna energi yang menggunakan sumber 
energi dan/atau energi lebih besar atau sama dengan 6.000 (enam ribu) 
setara ton minyak per tahun wajib melakukan konservasi energi melalui 
manajemen energi. Manajemen energi tersebut dilakukan dengan:

Menunjuk manajer energi;1. 

Menyusun program konservasi energi;2. 

Melaksanakan audit energi secara berkala;3. 

Melaksanakan rekomendasi hasil audit energi; dan4. 

Melaporkan pelaksanaan konservasi energi setiap tahun 5. 
kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya masing-masing.
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Diharapkan dari kegiatan penghematan energi melalui konservasi energi 
terjadi penurunan konsumsi energi dari 2.204 BOE dalam kondisi bussiness 
as usual menjadi 1.829 BOE datau turun sebesar 17% dari kondisi awal 
pada tahun 2025. Adapun target proyeksi penghematan konsumsi energi 
dapat dilihat pada Grafik 3 berikut ini.
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b. Menyusun program konservasi energi; 

c. Melaksanakan audit energi secara berkala; 

d. Melaksanakan rekomendasi hasil audit energi; dan 

e. Melaporkan pelaksanaan konservasi energi setiap tahun kepada Menteri, gubernur, atau 

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing. 

Diharapkan dari kegiatan penghematan energi melalui konservasi energi terjadi 

penurunan konsumsi energi dari 2.204 BOE dalam kondisi bussiness as usual menjadi 1.829 

BOE datau turun sebesar 17 % dari kondisi awal pada tahun 2025. Adapun target proyeksi 

penghematan konsumsi energi dapat dilihat pada grafik berikut ini. 

Grafik 3 Proyeksi Konsumsi Energi 

 

Sumber : Kementerian ESDM, 2017 

Target penghematan konsumsi energi berdasarkan proyeksi Kementerian ESDM tersebut 

telah dibuatkan regulasinya dalam Inpres No 13/2011 tentang penghematan air dan energi 

dengan beberapa kebijakan sebagai berikut: 

Grafik 3 Proyeksi konsumsi energi

Sumber: Kementerian ESDM (2017)

Target penghematan konsumsi energi berdasarkan proyeksi Kementerian 
ESDM tersebut telah dibuatkan regulasinya dalam Inpres No 13/2011 
tentang penghematan air dan energi dengan beberapa kebijakan sebagai 
berikut:

Melakukan langkah dan inovasi penghematan energi dan air di instansi 1. 
masing-masing untuk penerangan dan alat pendingin ruangan, 
peralatan kantor yang menggunakan listrik atau BBM, dan kegiatan 
yang menggunakan air; 

Target penghematan listrik 20%; penghematan BBM 10% melalui 2. 
pembatasan penggunaan BBM; penghematan air 10%; 

Pembentukan gugus tugas di tiap instansi; 3. 

Melakukan sosialiasi; 4. 
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Membentuk Tim Nasional yang diketuai Menko Perekonomian, dan 5. 
Ketua Harian Menteri ESDM dengan Sekretaris Dirjen EBTKE; serta

Tugas Tim Nasional: merumuskan dan menyiapkan kebijakan dan 6. 
strategi penghematan energi dan air, menetapkan langkah-langkah 
strategis, melakukan pembinaan dan bimbingan teknis, inventarisasi 
dan kajian, sosialisasi, evaluasi, serta pengawasan dan pemantauan. 

Penghematan energi tersebut berasal dari beberapa sektor, yaitu sektor 
komersial, sektor transportasi, sektor industri, dan sektor rumah tangga. 
Adapun masing-masing penghematan dari sektor tersebut dapat dilihat 
pada Grafik 4 berikut ini.
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Grafik 4 Target Penghematan Energi Per Sektor 

 

Sumber : Kementerian ESDM, 2017 

Berdasarkan grafik 4 diketahui bahwa target penghematan energi paling besar berasal 

dari sektor transportasi, kemudian sektor industri, sektor rumah tangga dan sektor komersial. 

Dukungan Pemerintah Terhadap Konservasi Energi 

Pengguna sumber energi dan pengguna energi yang menggunakan sumber energi 

dan/atau energi lebih besar atau sama dengan 6.000 (enam ribu) setara ton minyak per tahun 

wajib melakukan konservasi energi melalui manajemen energi berdasarkan pasal 12 PP No.70 

Tahun 2009. Berdasarkan data Kementerian ESDM pada tahun 2017 terdapat 244 industri di 

seluruh Indonesia dengan energi lebih besar atau sama dengan 6.000 setara ton minyak per 

Grafik 4 Target penghematan energi per sektor

Sumber : Kementerian ESDM (2017)

Berdasarkan Grafik 4, diketahui bahwa target penghematan energi paling 
besar berasal dari sektor transportasi, kemudian sektor industri, sektor 
rumah tangga, dan sektor komersial.
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Dukungan Pemerintah  
terhadap Konservasi Energi
Pengguna sumber energi dan pengguna energi yang menggunakan 
sumber energi dan/atau energi lebih besar atau sama dengan 6.000 
(enam ribu) setara ton minyak per tahun wajib melakukan konservasi 
energi melalui manajemen energi berdasarkan pasal 12 PP No 70 Tahun 
2009. Berdasarkan data Kementerian ESDM pada tahun 2017, terdapat 
244 industri di seluruh Indonesia dengan energi lebih besar atau sama 
dengan 6.000 setara ton minyak per tahun. Industri tersebut tersebar di 
seluruh Indonesia dan terdapat di semua sektor industri. Adapun sebaran 
industri tersebut dapat dilihat pada Grafik 5 berikut ini.
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tahun. Industri tersebut tersebar di seluruh Indonesia dan terdapat di semua sektor industri. 

Adapun sebaran industri tersebut dapat dilihat pada grafik berikut ini. 

Grafik 5 Industri Dengan Energi ≥ 6.000 TOE 

 

Sumber : Kementerian ESDM, 2017 

Berdasarkan data dari Kementerian ESDM dari 244 perusahaan industri tersebut, hanya 

25 perusahaan yang patuh seluruhnya dengan manajemen energi sesuai dengan PP No.70 

Tahun 2009, 90 perusahaan yang patuh sebagian dan 129 perusahaan tidak patuh dengan 

kegiatan manajemen energi. 

Pemerintah sangat mendorong tercapainya target penghematan energi yang akan dicapai 

oleh sektor industri. Terdapat beberapa insentif fiskal yang diberikan untuk sektor usaha 

termasuk yang telah menjalankan kegiatan konservasi energi. Insentif fiskal yang telah ada 

selama adalah sebagai berikut :  

1. Pajak Penghasilan  

Grafik 5 Industri dengan energi ≥ 6.000 TOE

Sumber: Kementerian ESDM (2017)

Berdasarkan data dari Kementerian ESDM dari 244 perusahaan industri 
tersebut, hanya 25 perusahaan yang patuh seluruhnya dengan manajemen 
energi sesuai dengan PP No 70 Tahun 2009, 90 perusahaan yang patuh 
sebagian dan 129 perusahaan tidak patuh dengan kegiatan manajemen 
energi.
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Pemerintah sangat mendorong tercapainya target penghematan energi 
yang akan dicapai oleh sektor industri. Terdapat beberapa insentif fiskal 
yang diberikan untuk sektor usaha, termasuk yang telah menjalankan 
kegiatan konservasi energi. Insentif fiskal yang telah ada sebagai berikut : 

Pajak Penghasilan 1. 

Pajak Penghasilan pasal 22 a. 

Dikecualikan untuk impor barang untuk keperluan konservasi • 
alam (PMK No.34/PMK.010/2017)

Pajak Penghasilan Badan (PPh Pasal 25) Untuk Wajib Pajak b. 
badan dalam negeri yang melakukan Penanaman Modal, baik 
Penanaman Modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah 
ada pada Bidang-bidang Usaha Tertentu dan Daerah-daerah 
Tertentu (PP No 9 Tahun 2016):

Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh • 
persen) dari jumlah Penanaman Modal berupa aktiva tetap 
berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan 
utama usaha, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-
masing sebesar 5% (lima persen) pertahun yang dihitung 
sejak saat mulai berproduksi secara komersial.

penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud dan • 
amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud.

Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) Final c. 

Tarif 1% dari omset untuk pengusaha yang peredaran bruto • 
(omset) tidak lebih dari Rp4.800.000.000 (4,8 M) dalam satu 
tahun pajak (PP No 46 Tahun 2013).

PPN dan PPnBM2. 

Dibebaskan untuk impor barang untuk keperluan konservasi a. 
alam (PMK No.196/PMK.010/2016).

Dibebaskan untuk impor Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat b. 
strategis (mesin dan peralatan pabrik) (PP No 81 Tahun 2015).

Dibebaskan untuk penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang c. 
bersifat strategis (mesin dan peralatan pabrik) (PP No 81 Tahun 
2015).
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Dibebaskan untuk penyerahan listrik, kecuali untuk rumah dengan d. 
data di atas 6600 voltase ampere. (PP No 81 Tahun 2015).

Dasar pengenaan pajak PPnBM atas Barang Kena Pajak sebesar e. 
0% (nol persen) dari harga jual untuk kendaraan bermotor yang 
termasuk program mobil hemat energi dan harga terjangkau, 
selain sedan atau station wagon (PMK 64/PMK.011/2014)

Bea Masuk3. 

Dibebaskan untuk impor barang untuk keperluan konservasi a. 
alam (PMK No.196/PMK.010/2016).

Dibebaskan untuk impor dengan jangka waktu pengimporan b. 
selama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya keputusan 
pembebasan bea masuk (PMK 188/PMK.010/2015), atas:

Mesin dalam rangka pengembangan industri. • 

Bahan dan barang perusahaan yang telah menyelesaikan • 
pengembangan industri, kecuali bagi industri yang 
menghasilkan jasa, sepanjang menambah kapasitas paling 
sedikit 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas terpasang, 
untuk keperluan tambahan produksi paling lama 2 (dua) 
tahun.

Perusahaan yang telah memperoleh fasilitas pembebasan • 
bea masuk tetapi belum merealisasikan seluruh importasinya 
dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dapat diberikan 
perpanjangan waktu importasi selama 1 (satu) tahun 
terhitung sejak tanggal berakhirnya fasilitas pembebasan 
bea masuk.

Dibebaskan untuk impor barang dan bahan untuk keperluan c. 
produksi dan tambahan produksi selama 2 (dua) tahun sesuai 
kapasitas terpasang dengan jangka waktu pengimporan selama 
2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya keputusan 
pembebasan bea masuk (PMK 188/PMK.010/2015), atas :

Perusahaan yang melakukan pembangunan, kecuali bagi • 
industri yang menghasilkan jasa dengan menggunakan 
mesin produksi asal impor yang dibeli di dalam negeri. 
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Perusahaan yang melakukan pengembangan, kecuali bagi • 
industri yang menghasilkan jasa dengan menggunakan mesin 
produksi asal impor yang dibeli di dalam negeri, sepanjang 
menambah kapasitas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) 
dari kapasitas terpasang.

Perusahaan yang telah memperoleh fasilitas pembebasan • 
bea masuk, namun belum merealisasikan seluruh 
importasinya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dapat 
diberikan perpanjangan waktu importasi selama 1 
(satu) tahun terhitung sejak tanggal berakhirnya fasilitas 
pembebasan bea masuk

Catatan:

Impor mesin, barang, dan bahan dapat diberikan pembebasan bea masuk 
apabila dilakukan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang 
industri yang menghasilkan barang dan atau jasa. 

Pembebasan bea masuk diberikan sepanjang medin, barang, dan bahan 
tersebut:

Belum diproduksi di dalam negeri;1. 

Sudah diproduksi di dalam negeri, namun belum memenuhi spesifikasi 2. 
yang dibutuhkan; atau

Sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi 3. 
kebutuhan industri.

Berdasarkan daftar mesin, barang, dan bahan yang ditetapkan oleh 
menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian atau pejabat 
yang ditunjuk, setelah berkoordinasi dengan instansi teknis yang terkait.

Jenis industri yang diberikan pembebasan bea masuk adalah:

Pariwisata dan kebudayaan;1. 

Transportasi/perhubungan (untuk jasa transportasi publik);2. 

Pelayanan kesehatan publik;3. 

Pertambangan;4. 

Konstruksi;5. 
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Industri Telekomunikasi; dan6. 

Kepelabuhan.7. 

Percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis energi (battery 
electric vehicle) untuk transportasi jalan diimplementasikan melalui  
Perpres No 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan 
Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk 
Transportasi Jalan. Di mana diberikan insentif fiskal kepada industri 
Kendaraan Bemotor Listrik Berbasis Baterai berupa:

insentif bea masuk atas importasi KBL Berbasis Baterai dalam keadaan 1. 
terurai lengkap (Completely Knock Down/CKD), KBL Berbasis Baterai 
dalam keadaan terurai tidak lengkap (Incompletely Knock Down/ IKD), 
atau komponen utama untuk jumlah dan jangka waktu tertentu;

insentif pajak penjualan atas barang mewah;2. 

insentif pembebasan atau pengurangan pajak pusat dan daerah;3. 

insentif bea masuk atas importasi mesin, barang, dan bahan dalam 4. 
rangka penanaman modal;

penangguhan bea masuk dalam rangka ekspor;5. 

insentif bea masuk ditanggung Pemerintah atas importasi bahan 6. 
baku dan/atau bahan penolong yang digunakan dalam rangka proses 
produksi;

insentif pembuatan peralatan SPKLU;7. 

insentif pembiayaan ekspor;8. 

insentif fiskal untuk kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi 9. 
teknologi, serta vokasi industri komponen KBL Berbasis Baterai;

tarif parkir di lokasi-lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;10. 

keringanan biaya pengisian listrik di SPKLU;11. 

dukungan pembiayaan pembangunan infrastruktur SPKLU;12. 

sertifikasi kompetensi profesi bagi sumber daya manusia industri KBL 13. 
Berbasis Baterai; dan

sertifikasi produk dan/atau standar teknis bagi perusahaan industri 14. 
KBL Berbasis Baterai dan industri komponen KBL Berbasis Baterai.
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Adapun insentif yang diberikan oleh Pemerintah bukan spesifik kepada 
kegiatan konservasi energi, melainkan berdasarkan prioritas negara 
saat ini, yaitu masih kearah sektor usaha tertentu yang akan berpotensi 
menyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2019, 
Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru tax holiday untuk mendorong 
investasi pada industri padat karya, mendukung program penciptaan 
lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja Indonesia, mendorong 
keterlibatan dunia usaha dan dunia industri dalam penyiapan sumber daya 
manusia yang berkualitas dan meningkatkan daya saing, serta mendorong 
peran dunia usaha dan dunia industri dalam melakukan kegiatan penelitian 
dan pengembangan. 

Kebijakan tax holiday melalui PP No 45 Tahun 2019 diberikan kepada Wajib 
Pajak yang melakukan penanaman modal baru yang merupakan industri 
pionir Industri pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan 
eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki 
nilai strategis bagi perekonomian nasional.
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Mahpud Sujai

Pendahuluan
Konektifitas domestik (Domestic connectivity) merupakan salah satu syarat 
utama yang harus dicapai jika ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi 
yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Kesenjangan antardaerah 
yang sebagian besar disebabkan oleh aksesibilitas transportasi telah 
menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan pembangunan. 

Ketidakadilan tersebut tercermin dari harga-harga barang di wilayah 
terpencil bisa mencapai lebih dari sepuluh kali lipat dari harga barang 
di Pulau Jawa. Bahkan di wilayah perbatasan, harga barang dari negara 
tetangga menjadi lebih murah dibandingkan dengan harga barang dari 
dalam negeri. Sementara tingkat penghasilan masyarakat di wilayah 
terpencil jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat penghasilan di 
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, terutama di Pulau Jawa. Akibatnya, 
ketimpangan pembangunan semakin tinggi, kemiskinan sulit diberantas, 
dan kualitas hidup semakin menurun. 

Pemerintahan baru telah menyadari hal tersebut, di mana kondisi logistik 
wilayah Indonesia masih jauh tertinggal dan tidak kompetitif. Akibatnya, 
menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Dengan demikian,  pemerintahan yang 
baru mengambil kebijakan untuk memprioritaskan perbaikan dibidang 
transportasi, logistik, dan pengembangan kawasan, terutama di daerah-
daerah yang masih tertinggal seperti di kawasan timur Indonesia.

Infrastruktur, terutama sektor transportasi memiliki peran yang sangat 
penting dalam meningkatkan konektivitas domestik untuk mempercepat 
pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan pembangunan. 
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Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang sangat besar sangat 
membutuhkan infrastruktur transportasi yang baik dan lancar, baik 
transportasi darat, laut, maupun udara.

Selama beberapa tahun terakhir, investasi infrastruktur Indonesia hanya 
berkisar di antara 3–4% dari PDB. Angka ini sangat jauh jika dibandingkan 
dengan investasi infrastruktur Indonesia pada masa sebelum krisis 
1997/1998 yang berada di kisaran 7% dari PDB. Angka tersebut juga jauh 
lebih rendah jika dibandingkan dengan investasi infrastruktur negara-
negara tetangga, seperti China, Thailand, dan Vietnam yang berada di atas 
7 persen dari PDB (World Bank 2013).

Menurunnya angka investasi di bidang infrastruktur berbanding 
terbalik dengan terus meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. 
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan jumlah 
masyarakat kelas menengah dan daya beli masyarakat terus meningkat. 
Hal ini diikuti dengan jumlah penjualan kendaraan bermotor, baik roda 
dua maupun roda empat yang telah mencapai di atas angka satu juta 
pertahun untuk roda empat dan di atas tujuh juta per tahun untuk roda 
dua. Sebagai akibatnya, terjadi kesenjangan penyediaan infrastruktur 
yang signifikan di sektor transportasi di Indonesia di mana permintaan 
(demand) terhadap infrastruktur melebihi pasokan infrastruktur baru 
(supply). Kondisi ini mengakibatkan kemacetan yang meluas dan terjadi 
di mana-mana, bahkan hingga ke kota kecil, kondisi jalan rusak semakin 
banyak dan daya tamping jalan melebihi beban yang sesungguhnya.

Kondisi yang sama terjadi di infrastrukur transportasi udara. Permintaan 
terhadap infrastruktur udara meningkat dengan sangat cepat, terlihat 
dari jumlah penumpang pesawat dan penyedia jasa layanan penerbangan 
yang terus meningkat pesat. Sementara itu, peningkatan penyediaan 
infrastruktur udara, terutama bandara masih terseok-seok yang 
mengakibatkan bandara yang overload, terjadinya antrean pesawat untuk 
terbang dan mendarat, serta kualitas layanan bandara yang menurun.

Peningkatan kemacetan jalan raya, menumpuknya jumlah penumpang dan 
pesawat di bandara, serta semakin lamanya antrean barang di pelabuhan 
menyebabkan inefisiensi layanan dan penyusutan aset infrastruktur 
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lebih cepat karena digunakan secara overload. Kondisi ini menyebabkan 
meningkatnya biaya transportasi dan menurunkan daya saing Indonesia 
sehingga tertinggal jauh dari pesaing (kompetitor) di kawasan.

Infrastruktur sektor transportasi, baik darat, laut, maupun udara sangat 
vital untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan daya saing 
perekonomian dalam negeri, terutama dalam menghadapi era perdagangan 
bebas dan masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Peran pemerintah dalam 
mengatur kebijakan sektor transportasi tentu saja sangat penting. 

Karena keterbatasan dana Pemerintah, pembangunan infrastruktur 
sektor transportasi tidak dapat hanya mengandalkan dana Pemerintah 
melalui APBN, namun perlu juga peran swasta dan BUMN dalam 
membangun sektor transportasi ini. Salah satu alternatif pembiayaan 
yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan sektor transportasi adalah 
pembiayaan yang berasal dari program perubahan iklim. Oleh karena 
itu, tulisan ini akan membahas mengenai alternatif pembiayaan dari 
perubahan iklim yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan 
sektor transportasi.

Maksud
Berkaitan dengan percepatan pembangunan infrastruktur sektor 
transportasi yang menjadi prioritas pemerintahan baru, peran Pemerintah 
sangatlah penting tidak hanya dalam hal teknis pembangunan fisik 
infrastruktur saja, namun juga dari sisi pengambilan kebijakan, baik 
kebijakan fiskal maupun kebijakan teknis sektor transportasi. 

Dalam sisi kebijakan fiskal, kebijakan yang diambil dapat berupa keringanan 
pajak, pemberian insentif, pemberian dana talangan, dana bergulir, 
dana penjaminan, dana untuk pembebasan lahan termasuk pula alokasi 
anggaran sektoral melalui kementerian dan lembaga teknis. 

Tulisan ini disusun dengan maksud untuk mengetahui berbagai 
permasalahan yang terjadi, antara lain i) Mengapa pembangunan 
infrastruktur trasportasi, baik darat, laut, maupun udara sering 
menghadapi masalah dan hambatan, ii) Apakah faktor-faktor yang 
menjadi hambatan dan kendala dalam pembangunan sektor infrastruktur 
transportasi di Indonesia,  (iii) Bagaimana peran Pemerintah melalui 
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kebijakan fiskal dan anggaran untuk mempercepat pembangunan sektor 
infrastruktur transportasi di Indonesia, dan (iv) Menganalisis alternatif 
pembiayaan perubahan iklim yang dapat digunakan untuk membangun 
sektor transportasi. 

Tujuan
Berdasarkan maksud tulisan di atas, tulisan ini diharapkan dapat 
memberikan masukan dan rekomendasi dalam menjawab berbagai 
permasalahan tersebut. Dengan demikian, tulisan ini memiliki tujuan, 
antara lain (i) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan 
terjadinya hambatan dan kendala dalam pembangunan infrastruktur 
transportasi di Indonesia, (ii) Mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat 
dilakukan dalam mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi 
di Indonesia, (iii) Memformulasikan kebijakan fiskal yang tepat dalam 
mendukung pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia, baik 
pembangunan langsung oleh Pemerintah maupun insentif bagi sektor 
swasta dan BUMN untuk membangun infrastruktur transportasi di 
Indonesia, serta (iv) Mengidentifikasi alternatif pembiayaan perubahan 
iklim untuk membangun sektor transportasi.

Tinjauan Pustaka
Krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia, termasuk Indonesia pada 
tahun 1997 hingga 1998 telah membuat kondisi ekonomi dan politik saat 
itu porak poranda. Krisis tersebut juga membuat kondisi infrastruktur  
di Indonesia menjadi sangat buruk. Bukan saja pada saat krisis ketika banyak 
proyek-proyek infrastruktur, baik yang didanai oleh swasta maupun dari 
APBN ditangguhkan, namun setelah krisis pun kondisinya belum membaik 
terbukti pengeluaran Pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur 
pascakrisis berkurang drastis. Secara total, porsi dari APBN untuk sektor 
infrastruktur telah turun sekitar 80% dibandingkan pada saat sebelum 
krisis. Pada tahun 1994, Pemerintah pusat membelanjakan hampir  
US$14 miliar untuk pembangunan, 57% di antaranya untuk infrastruktur. 
Namun, setelah krisis yaitu pada tahun 2002, pengeluaran pembangunan 
menjadi berkurang drastis, yakni kurang dari US$5 miliar, dan hanya  
30%-nya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. 
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Infrastruktur merupakan salah satu faktor pendorong yang dapat 
mempercepat bisa dipastikan kawasan atau negara tersebut akan 
memiliki keadaan ekonomi yang kuat. Sebaliknya, jika suatu kawasan atau 
negara memiliki infrastruktur yang relatif jelek, keadaan ekonominya pun 
cenderung tidak begitu bagus (Rachbini 2008). Suatu negara akan terlihat 
lebih maju apabila kondisi infrastruktur negara tersebut, terutama jaringan 
jalan dan transportasi dalam keadaan sangat baik. Karena pentingnya 
infrastruktur dalam pembangunan suatu wilayah sehingga infrastruktur, 
seperti panjang dan kondisi jalan dijadikan sebagai suatu indikator 
kemajuan pembangunan wilayah (World Bank 2007). 

Kebijakan infrastruktur dapat pula dijadikan strategi induk pembangunan 
oleh Pemerintah, yakni menjadi lokomotif pergerakan perekonomian. 
Strategi ini pernah dilakukan Amerika Serikat dan Eropa pada masa krisis 
tahun 1930-an. Strategi infrastruktur ini juga diterapkan oleh China mulai 
tahun 1980-an hingga saat ini yang menjadikan infrastruktur sebagai 
alat percepatan pertumbuhan ekonomi dengan melakukan kombinasi 
strategi kebijakan pengembangan infrastruktur yang dipadukan dengan 
strategi daya saing ekspor. Hal ini berhasil membuat China menjadi negara 
dengan pertumbuhan ekonomi tercepat selama tiga dasawarsa terakhir 
dan menjadikan China sebagai salah satu negara dengan ekonomi terkuat 
saat ini.

Hubungan antara pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi 
memang belum menunjukkan temuan yang seragam. Seperti dikutip dari 
tulisan Aneka Masalah Infrastruktur (Yustika 2008), investasi infrastruktur 
di suatu negara memiliki imbal hasil yang sangat tinggi sehingga begitu 
berperan dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. 

Begitu banyak dan besarnya peran infrastruktur sehingga dalam sebuah 
studi yang dilakukan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa tingkat 
pengembalian investasi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi 
adalah sebesar 60%. Selain itu, beberapa penelitian yang dilakukan juga 
menunjukan bahwa pembangunan infrastruktur mempunyai pengaruh 
yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Prasetyo dan 
Firdaus 2012). 

Sementara itu, studi dari World Bank (2007) disebutkan elastisitas Produk 
Domestik Bruto (PDB) terhadap infrastruktur di suatu negara adalah 
berkisar antara 0,07–0,44. Hal ini berarti dengan kenaikan 1 (satu) persen 
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ketersediaan infrastruktur akan menyebabkan pertumbuhan PDB sebesar 
7–44% dengan variasi angka yang cukup signifikan. 

Secara empiris, jelas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan 
infrastruktur berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi, baik 
secara makro dan mikro, serta perkembangan suatu negara atau wilayah. 
Akan tetapi, fakta ini tidak mudah berlaku di Indonesia, apalagi sejak 
negara kita terkena krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 yang 
akhirnya melebar menjadi krisis multidimensi yang dampaknya masih bisa 
dirasakan sampai sekarang (Suyono Dikun 2003).

Di sisi lain, berbagai penelitian juga memperlihatkan pembangunan 
infrastruktur dapat terjadi jika pertumbuhan ekonomi di suatu negara 
relatif tinggi sehingga output agregat merupakan modal penting untuk 
mendorong investasi infrastruktur oleh negara (Yustika 2008). Apabila hal 
ini dihubungkan dengan fakta yang terjadi di Indonesia, fakta tersebut 
memperlihatkan bahwa kedua pola tersebut telah terjadi dengan dimensi 
yang berbeda dengan negara lain.  Dengan demikian, penelitian tersebut 
meyakini bahwa investasi infrastruktur dapat menstimulasi pertumbuhan 
ekonomi. 

Namun, di sisi lain percepatan pertumbuhan ekonomi yang dicapai masih 
menjadi kendala untuk melakukan investasi infrastruktur lebih jauh. 
Dalam kasus di Indonesia, investasi infrastruktur yang dilakukan pada 
dekade 1970-an dan 1980-an membuktikan sumbangannya terhadap 
pertumbuhan ekonomi. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu 
sulit untuk dialokasikan kembali bagi ekspansi pembangunan infrastruktur 
(Yustika 2008).

Dalam hal infrastruktur transportasi, Indonesia masih sangat ketinggalan 
dibandingkan dengan negara-negara tetangga kompetitor, terutama 
Thailand dan Malaysia, baik dalam infrastruktur transportasi darat seperti 
jalan, jalan tol dan kereta api maupun infrastruktur transportasi laut, 
seperti pelabuhan dan infrastruktur transportasi udara seperti bandara. 

Dalam hal kebutuhan energi, sektor transportasi terus mengalami 
peningkatan yang cukup signifikan. Kebutuhan energi saat ini masih 
didominasi oleh sektor rumah tangga. Namun, mulai tahun 2001 pangsa 
kebutuhan energi yang terbesar bergeser dari sektor rumah tangga ke 
sektor industri dan sektor transportasi menduduki urutan yang ketiga. 
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Pada tahun 2006, sektor transportasi terus meningkat signifikan dan 
menduduki pangsa terbesar yang kedua (30%) setelah sektor industri 
(51%). Berikut ini adalah grafik kebutuhan energi untuk semua sektor di 
Indonesia (Grafik 1).
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Grafik 1 Kebutuhan energi di Indonesia

Sumber: Kementerian ESDM

Metodologi Penelitian
Kajian ini menggunakan metode analisis deskriptif (descriptive analysis). 
Tujuan dari metode analisis deskriptif adalah untuk membuat suatu 
penelaahan yang sistematis terhadap suatu isu dan fakta dengan cara 
melakukan analisis data dan fakta, serta memformulasikan hipotesis dan 
kesimpulan tentang suatu objek penelitian. 

Metodologi penelitian dalam tulisan ini dilakukan dengan menelaah kajian 
literatur terhadap buku-buku, jurnal dan artikel baik yang berhubungan 
dengan infrastruktur transportasi, public private partnership maupun 
dana penjaminan (guarantee fund). Selain itu, tulisan ini akan membahas 
literatur tentang berbagai alternatif pembiayaan perubahan iklim untuk 
sektor transportasi. Dalam penulisan ini, data yang digunakan adalah data 
sekunder yang berasal dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 
World Bank, Kementerian Perhubungan, Badan Pusat Statistik dan data 
BUMN, terutama BUMN sektor transportasi.
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Kondisi Infrastruktur Transportasi  
di Indonesia, Masalah dan Hambatan
Kondisi infrastruktur transportasi di Indonesia masih tertinggal jauh 
dengan negara-negara lain, terutama dengan negara-negara tetangga, 
seperti Thailand dan Malaysia. Kondisi tertinggal tersebut terjadi di hampir 
semua infrastruktur transportasi, baik transportasi darat, laut, udara, 
maupun kereta api. Hal tersebut tercermin dari daya saing infrastruktur 
Indonesia berdasarkan World Competitiveness Report.

Masih kurangnya kondisi infrastruktur di Indonesia mengakibatkan daya 
saing Indonesia secara keseluruhan menjadi relatif rendah. Berdasarkan 
data the Global Competitiveness Report yang diterbitkan oleh World 
Economic Forum, Indonesia berada di peringkat 32 dari 144 negara. 
Posisi ini masih berada di bawah Malaysia dan Thailand yang menjadi 
kompetitor Indonesia di ASEAN, berada di posisi 22 untuk Malaysia 
dan 25 untuk Thailand. Melonjaknya indeks daya saing infrastruktur di 
Indonesia kerena semakin meningkatnya tingkat investasi infrastruktur 
dan membaiknya kondisi infrastruktur di Indonesia. Berikut ini adalah 
grafik indeks infrastruktur Indonesia dan negara-negara ASEAN.

Perkembangan dan pembangunan infrastruktur masih terkendala 
di Indonesia, khususnya infrastruktur transportasi. Padahal, sistem 
transportasi penumpang dan barang menjadi komponen yang penting 
dalam pertumbuhan ekonomi. Bahkan, kemakmuran suatu negara 
dapat diukur dari pemerataan dan kondisi infrastruktur. Sementara itu, 
pembangunan infrastruktur transportasi belum merata di seluruh wilayah 
Indonesia.
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Saat ini, sarana dan prasarana infrastruktur transportasi lebih banyak 
dibangun di wilayah yang sudah relatif maju seperti di Pulau Jawa, sedangkan 
pembangunan di daerah yang memiliki potensi untuk berkembang seperti 
di luar Jawa, terutama di Indonesia Timur cenderung diabaikan. Padahal 
jika jika dibangun di wilayah yang masih minim infrastruktur transportasi, 
walaupun membutuhkan biaya yang besar, namun sudah terbukti memberi 
kontribusi nyata bagi perekonomian. Kalaupun dibangun, infrastruktur 
tersebut relatif kurang terawat akibat minimnya biaya pemeliharaan, 
akibatnya wilayah Indonesia yang luas dan berpotensi besar menjadi 
terkotak-kotak menjadi daerah yang berkembang dan tidak berkembang, 
serta antara daerah miskin dan kaya.

Dampak yang ditimbulkan dari minimnya ketersediaan infrastruktur 
transportasi yang memadai adalah tingginya biaya transportasi dan logistik 
sehingga harga barang menjadi mahal dan membuat daya saing produk 
menjadi rendah. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi negara dengan 
biaya mobilitas dan logistik yang termahal di kawasan regional.
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Berdasarkan berbagai kondisi tersebut, tantangan infrastruktur transportasi 
di Indonesia ke depan sangatlah berat. Perlu beberapa terobosan yang 
harus dilakukan untuk mengatasi bottleneck infrastruktur transportasi 
di Indonesia. Peningkatan investasi di sektor transportasi menjadi 
sangat penting salah satunya adalah dapat bersumber dari pembiayaan 
perubahan iklim.

Peningkatan Investasi  
Infrastruktur Transportasi
Investasi infrastruktur di Indonesia semenjak krisis tahun 1997/1998 
turun secara drastis dari angka sekitar 7% dari PDB menjadi 3–4% dari PDB 
pascakrisis. Penurunan investasi infrastruktur tersebut bersifat luas, baik 
investasi Pemerintah melalui APBN/APBD, BUMN maupun sektor swasta. 
Investasi sektor swasta mencatat penurunan paling tajam dari rata-rata 
2,3% dari PDB pada tahun 1995–1997 menjadi hanya kurang dari 0,4% 
dari PDB pada tahun 2008–2011. Sementara itu, investasi BUMN untuk 
sektor transportasi juga turun dari 2,8% dari PDB pada tahun 1995–1997 
menjadi hanya 1% dari PDB pada tahun 2008–2011. Sementara investasi 
Pemerintah, baik pusat maupun daerah turun dari rata-rata sebesar 3,3% 
dari PDB pada tahun 1995–1997 menjadi 2,4% dari PDB pada tahun 2008–
2011 (World Bank 2013). 

Untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, perlu 
peningkatan investasi di sektor infrastruktur secara besar-besaran minimal 
ke tingkat yang sama dengan rata-rata investasi sebelum krisis 1997 yaitu 
sebesar 7% dari PDB. Pada tahun 2019, PDB Indonesia diproyeksikan 
mencapai lebih dari Rp12.000 Triliun. Apabila ingin mencapai tingkat 
investasi sebesar 7% dari PDB, diperlukan dana investasi sekitar  
Rp800 Triliun. 

Tentu saja investasi sebanyak itu tidak bisa hanya ditanggung oleh 
Pemerintah saja. Pemerintah, baik pusat maupun daerah hanya dapat 
menyediakan sekitar 2,5% dari PDB atau sekitar Rp400 Triliun pada tahun 
2019 untuk sektor infrastruktur. Dengan demikian, investasi dari BUMN 
dan swasta merupakan faktor yang sangat penting untuk menutupi 
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kekurangan investasi di sektor infrastruktur. Namun untuk menarik pihak 
swasta dan BUMN untuk berinvestasi di sektor infrastruktur, Pemerintah 
perlu memberikan berbagai fasilitas, insentif, dan jaminan yang dapat 
mengundang dan mempermudah investasi BUMN dan swasta di sektor 
infrastruktur.

Untuk meningkatkan investasi sektor swasta dan BUMN tentu saja 
diperlukan terobosan baru dalam skema dan mekanisme investasi. 
Salah satu skema yang sudah berjalan saat ini adalah melalui Kerja Sama 
Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership). Namun, walaupun 
telah berjalan sekitar 10 tahun, skema KPS ini masih belum berhasil 
menggembirakan dan masih belum banyak menarik swasta untuk 
berinvestasi di sektor infrastruktur. Hal ini terlihat dari jumlah investasi 
swasta di sektor infrastruktur yang belum meningkat secara signifikan.

Untuk menggenjot investasi infrastruktur oleh swasta dan BUMN perlu 
dibuat suatu terobosan baru yang membuat mereka mau berinvestasi. 
Swasta tentu saja akan berpikir secara bisnis di mana mereka akan 
berinvestasi pada sektor yang menghasilkan return yang menarik. 
Sementara itu, sektor infrastruktur merupakan sektor publik yang 
kurang menghasilkan return dan seharusnya dibangun oleh Pemerintah 
dengan dana dari pembayar pajak. Dengan demikian, ketika Pemerintah 
ingin melibatkan swasta untuk berinvestasi di sektor infrastruktur, perlu 
dukungan yang sangat besar oleh Pemerintah, terutama terkait dengan 
prinsip-prinsip dan kemudahan investasi.

Investasi dan Pembiayaan 
Pembangunan Infrastruktur
Pemerintah selaku penanggung jawab penyedia infrastruktur perlu 
menginventarisir dan mengklasifikasikan investasi infrastruktur yang 
harus dilakukan oleh Pemerintah yang bisa dilakukan oleh swasta dengan 
skema KPS dan investasi swasta murni dengan private financing. Investasi 
yang harus dilakukan oleh Pemerintah, terutama adalah untuk sektor 
infrastruktur dasar yang nonkomersial dan tidak menguntungkan, namun 
berdampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan.
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Pemerintah dapat berinvestasi pada proyek yang secara finansial tidak 
layak, infrastruktur dasar seperti air, sanitasi, pelabuhan perintis, dan jalan 
di wilayah perbatasan. Selain itu, Pemerintah dapat berinvestasi di proyek 
infrastruktur yang strategis secara nasional, menyediakan akses kepada 
daerah tertinggal dan perdesaan dan dapat meningkatkan perekonomian 
lokal dan nasional.

Sementara itu, sektor swasta melalui skema KPS dapat ditawarkan 
untuk berinvestasi di sektor infrastruktur dasar, baik komersial maupun 
nonkomersial, namun memiliki potensi cost recovery yang baik. Selain itu, 
proyek infrastruktur yang ditawarkan melalui skema KPS harus memiliki 
kelayakan secara ekonomis walaupun secara finansial tidak atau kurang 
layak, namun dapat menjadi layak apabila diberikan dukungan oleh 
Pemerintah. Proyek infrastruktur melalui skema KPS juga harus memiliki 
kepentingan strategis secara nasional, memberikan akses kepada daerah 
tertinggal dan perdesaan, serta meningkatkan ekonomi nasional dan 
lokal.

Sementara investasi yang dilakukan oleh swasta murni dapat ditawarkan 
untuk infrastruktur ekonomi yang komersial dan full cost recovery dengan 
tingkat pengembalian yang menguntungkan. Proyek juga harus sangat layak 
secara ekonomis dan finansial, namun bersifat strategis untuk kepentingan 
nasional. Proyek infrastruktur tersebut dapat berupa jalan tol, akses ke 
pelabuhan dan bandara internasional, serta penyediaan infrastruktur 
khusus yang menguntungkan dan meningkatkan perekonomian lokal dan 
nasional.

Apabila terdapat pasar yang kompetitif dalam penyediaan infrastruktur, 
investasi swasta harus didorong sebesar-besarnya, bahkan investasi asing 
pun akan sangat bermanfaat dalam jangka panjang. Dengan semakin 
banyaknya investasi swasta di sektro infrastruktur, masyarakat pengguna 
akan menikmati layanan yang lebih baik dan standar pelayanan akan 
meningkat melalui kompetisi. Pihak swasta apabila ikut dalam kompetisi 
penyedia infrastruktur akan terdorong untuk memberikan layanan yang 
efisien dan terfokus pada pelanggan.
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Dukungan Pemerintah
Pemerintah harus lebih memperjelas posisi dukungan terhadap investasi 
swasta di sektor infrastruktur. Dukungan tersebut dapat berupa kejelasan 
hukum, kemudahan regulasi dan perizinan, pengadaan lahan atau tanah, 
maupun dukungan insentif dan penjaminan. 

Peran Pemerintah dalam investasi infrastruktur swasta tidak hanya dalam 
bentuk dukungan saja, melainkan juga peran pemerintah yang lebih 
penting adalah bagaimana membuat perencanaan strategis, penetapan 
standar teknis dan kinerja, menjamin persaingan yang efektif, serta 
melindungi keselamatan masyarakat dan lingkungan.

Dukungan Pemerintah juga dapat dilakukan melalui BUMN yang bertindak 
sebagai agen Pemerintah. Hal ini dilakukan melalui penugasan Pemerintah 
kepada BUMN tertentu untuk melaksanakan suatu kegiatan pembangunan 
infrastruktur. Sebagai contoh adalah pemerintah yang menugaskan 
PT Hutama Karya untuk membangun jalan tol Trans Sumatera. BUMN 
tersebut dapat memobilisasi sumber-sumber pendanaan swasta dengan 
dukungan Pemerintah untuk melaksanakan penugasan Pemerintah dalam 
membangun suatu proyek infrastruktur. Dengan demikian, anggaran 
Pemerintah dapat dihemat namun pembangunan infrastruktur dapat 
terlaksana.

Peran pemerintah yang lain dalam mendorong swasta untuk berinvestasi 
di sektor infrastruktur adalah menciptakan peraturan dan regulasi yang 
tepat, mudah, dan berkepastian hukum. Tujuan dari regulasi tersebut 
haruslah untuk memfasilitasi investasi swasta dan mendorong persaingan 
yang sehat. Oleh karena itu, regulasi yang disusun oleh Pemerintah 
haruslah dapat menghapus hambatan pengaturan dan praktis untuk 
memasuki pasar yang dapat menekan keterlibatan sektor swasta dalam 
persaingan termasuk yang ditujukan untuk melindungi BUMN. Selain itu, 
juga regulasi tersebut harus memungkinkan partisipasi sektor swasta dalam 
kegiatan nonkomersial, seperti menyediakan layanan-layanan penting 
bagi masyarakat dengan memfasilitasi pendekatan berbasis kinerja dan 
pengadaan layanan-layanan tersebut melalui tender yang kompetitif.
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Namun di sisi lain, regulasi tersebut harus mempertegas dan menegakkan 
kontrol dan pengawasan atas operasi sektor swasta yang berdampak 
negatif pada masyarakat dan regulasi yang dirancang harus melindungi 
lingkungan dan keselamatan publik. 

Alternatif Pembiayaan Perubahan Iklim
Sektor transportasi memiliki dampak negatif yang cukup besar terhadap 
lingkungan dan perubahan iklim. Hal ini dapat dirasakan, terutama di kota-
kota besar, seperti Jakarta di mana indeks polusi udaranya sangat tinggi 
sebagai akibat dari emisi gas buang kendaraan bermotor. Polusi udara 
tersebut memiliki dampak yang cukup beragam, baik terhadap kesehatan 
manusia, kerusakan lingkungan, dan menurunnya kualitas hidup. Emisi 
yang dihasilkan dari sektor transportasi, antara lain adalah NO2, SO2, CO, 
VHC, dan partikel-partikel lainnya, seperti Pb atau timah hitam. 

Emisi NO2 di sektor transportasi saat ini mencapai 66% dari total emisi 
akibat penggunaan energi. Pada tahun 2021, emisi NO2 mencapai lima 
kali dari pada kondisi saat ini. Emisi SPM untuk sektor transportasi masih 
relatif kecil bila dibandingkan dengan total emisi (0,5%), sedangkan untuk 
emisi SO2 mempunyai pangsa sebesar 4% pada saat ini dan naik pangsanya 
naik sebesar 6% pada tahun 2021. 

Sementara untuk emisi VHC sektor transportasi mempunyai pangsa yang 
cukup besar, yaitu sebesar 50% dari total emisi pada tahun 1996 dan naik 
menjadi 71% pada tahun 2021. Pada saat ini, emisi NO2 dan VHC dari 
sektor transportasi mempunyai andil yang besar bagi pencemaran udara 
dan ditambah dengan emisi SPM untuk jangka panjang. Dengan skenario 
DNC ini, beberapa wilayah di Jawa akan mengalami pencemaran lingkungan 
untuk jangka panjang bila tidak ada tindakan pencegahan. Berikut ini adalah 
grafik Emisi yang dihasilkan sektor transportasi di Indonesia (Grafik 3).



Bab II. Opsi Kebijakan Adaptasi dan Mitigasi

75

  

PENGANTAR KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM | 80 

Sedangkan untuk emisi VHC sektor transportasi mempunyai pangsa yang cukup besar 

yaitu sebesar 50 % dari total emisi pada tahun 1996 dan naik menjadi 71 % pada tahun 2021.  

Pada saat ini emisi NO2 dan VHC dari sektor transportasi mempunyai andil yang besar bagi 

pencemaran udara dan ditambah dengan emisi SPM untuk jangka panjang. Dengan skenario 

DNC ini, beberapa wilayah di Jawa akan mengalami pencemaran lingkungan untuk jangka 

panjang bila tidak ada tindakan pencegahan. Berikut ini adalah grafik Emisi yang dihasilkan 

sector transportasi di Indonesia. 

 

Grafik 3. Emisi Gas Buang Sektor Transportasi 

 

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018 

 

Dampak polutan seperti SO2, NO2, CO, VHC dan partikel lainnya (Pb/Timah Hitam) pada 

kesehatan manusia dan ekosistem dapat bermacam-macam. CO merupakan gas beracun yang 

sangat berbahaya terhadap manusia. Gas CO pada konsentrasi rendah bila terhirup dalam 

jangka lama akan menyebabkan gangguan daya pikir, memperlambat reflek dan menimbulkan 

kantuk. NO2 pada konsentrasi sedang dengan pemaparan yang lama dapat menyebabkan 

Grafik 3 Emisi gas buang sektor transportasi

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2018)

Dampak polutan, seperti SO2, NO2, CO, VHC dan partikel lainnya (Pb/
Timah Hitam) pada kesehatan manusia dan ekosistem dapat bermacam-
macam. Karbon monoksida (CO) merupakan gas beracun yang sangat 
berbahaya terhadap manusia. Gas CO pada konsentrasi rendah bila 
terhirup dalam jangka lama akan menyebabkan gangguan daya pikir, 
memperlambat reflek, dan menimbulkan kantuk. Nitrogen dioksida 
(NO2) pada konsentrasi sedang dengan pemaparan yang lama dapat 
menyebabkan bronkhitis dan menimbulkan bisul berair pada paru-paru, 
sedangkan dengan konsentrasi tinggi akan menyebabkan kematian. Sulfur 
dioksida (SO2) dapat menyebabkan iritasi pada mata, saluran pernapasan, 
dan bronkhitis. 

Dari berbagai faktor lingkungan, polusi udara merupakan faktor yang 
langsung berdampak pada kehidupan masyarakat, yaitu berupa berbagai 
gangguan kesehatan. Studi-studi yang telah dilakukan di Indonesia maupun 
negara-negara lain menunjukkan bahwa lalu-lintas kendaraan bermotor, 
terutama di perkotaan merupakan sumber pencemaran udara terbesar. 
Penelitian di lima kota besar Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, 
Semarang, dan Medan oleh Lembaga Pengabdian pada Masyarakat ITB 
(Soedomo et al. 1992) melaporkan kontribusi emisi HC, NOx , dan CO 
dari transportasi masing-masing mencapai sekitar 70–88%, 34–83%, dan  
97–99% dari total sumber polusi udara. 
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Besarnya kontribusi emisi sektor ini saja tidak saja ditentukan oleh 
volume lalu lintas dan jumlah kendaraan, tetapi juga oleh pola lalu lintas 
dan sirkulasinya di dalam kota, khususnya di daerah-daerah pusat kota 
dan perdagangan. Sering terjadinya kemacetan lalu lintas di pusat kota 
dan perdagangan, menyebabkan turunnya efisiensi penggunaan bahan 
bakar. Hal ini disertai dengan tingkat emisi yang lebih besar, terutama 
CO, HC, dan debu. Isnaeni dan Lubis (2000) melakukan simulasi terhadap 
kecenderungan transportasi di dua kota besar, Jakarta dan Bandung, serta 
dampaknya delapan terhadap pencemaran udara akibat emisi gas buang. 

Komposisi polutan utama sebagai dampak dari interaksi sistem transportasi 
perkotaan adalah CO (+ 80%), NOx (+ 10%) dan HC (+ 9%). Sementara 
SO2 dan SPM hanya memberikan kontribusi minor. Total emisi gas buang 
untuk Jakarta pada tahun dasar 1995 diperkirakan sekitar 430 ribu ton per 
tahun dan untuk Bandung sekitar 150 ribu ton per tahun. 

Temuan dari simulasi di Jakarta dan Bandung ini paling tidak memberikan 
indikasi mengenai pengaruh yang sangat signifikan dari pemenuhan 
kebutuhan transportasi perkotaan terhadap kondisi lingkungan. 
Kecenderungan ini akan terus berlanjut jika tidak diantisipasi dengan 
tindakan-tindakan nyata. Kemacetan yang kerap terjadi di kota-kota besar 
secara langsung menyebabkan peningkatan pemakaian bahan bakar dan 
emisi gas buang kendaraan, padahal sektor transportasi merupakan salah 
satu sektor yang mengkonsumsi BBM terbesar di samping rumah tangga 
dan industri. 

Untuk mengatasi berbagai permasalahan lingkungan di sektor transportasi 
tersebut, Pemerintah melalui program Rencana Aksi Nasional Gas Rumah 
Kaca (RAN-GRK) telah melakukan estimasi kebutuhan pendanaan kegiatan 
untuk tahun 2010 hingga tahun 2020 di semua sektor dengan sektor 
transportasi menjadi penyerap dana terbesar. Berikut ini adalah estimasi 
kebutuhan pendanaan RAN-GRK.
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Tabel 1 Estimasi kebutuhan pendanaan kegiatan RAN-GRK (2010–2020)

Sektor/Bidang Kegiatan Inti* Kegiatan Pendukung*
Energi Transportasi 94.654,18 6.955,54
Kehutanan dan Lahan Gambut 48.357,89 2.286,10
Pertanian 36.804,07 882,10
Industri 1.000,00 1.290,00
Limbah 44.709,33 4.949,52
Pendukung Lainnya - 2.129,26
TOTAL 225.525,47 18.492,52

Sumber: Bappenas (2010)

Pembiayaan perubahan iklim yang dapat digunakan untuk sektor 
transportasi bersumber dari pemerintah, yaitu APBN/APBD dan swasta. 
Swasta dapat berasal dari swasta dalam negeri dan dana internasional 
(global fund). Dana pemerintah dapat bersumber dari rupiah murni, hibah 
luar dan dalam negeri, pinjaman luar negeri, debt to nature swap dan green 
fund. Sementara itu, sumber dana yang berasal dari swasta dalam negeri 
berasal dari pinjaman perbankan, nonperbankan dan kegiatan corporate 
social responsibilities. Sementara itu, dana internasional (global fund) 
berasal dari Global Environment Fund, Green Climate Fund, dan skema 
dana lainnya yang dikembangkan di forum-forum internasional.

Sementara untuk mendanai sektor transportasi di daerah pembiayaan 
dapat berasal dari APBD dan swasta. Dana APBD didapatkan melalui 
transfer fiskal ke daerah, baik melalui Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 
Khusus, mekanisme insentif, dan bentuk transfer lainnya. Dana Alokasi 
Khusus digunakan untuk kegiatan fisik (sarana prasarana) yang mendukung 
pencapaian target prioritas nasional. Insentif yang digunakan harus 
mendorong upaya penurunan emisi yang terarah dan terpadu.

Alternatif pembiayaan lain bisa berasal dari negara donor melalui country 
strategy program yang dikumpulkan dalam satu wadah, baik melalui 
National Designated Authority (NDA) maupun melalui Badan Layanan 
Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Pembiayaan tersebut 
dapat digunakan dengan menggunakan skema-skema pembiayaan yang 
menunjang kelestarian lingkungan hidup di sektor transportasi.
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Kesimpulan dan Saran
Infrastruktur transportasi di Indonesia masih belum memadai dan 
tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan 
sehingga masih perlu ditingkatkan agar lebih kompetitif.

Kebijakan yang diambil akhir-akhir ini belum memenuhi kebutuhan 
pembangunan infrastruktur transportasi yang masih sangat kurang 
sehingga perlu ditingkatkan keberpihakannya, baik melalui insentif fiskal, 
dana penjaminan, maupun dana infrastruktur.

Selain masalah investasi dan dana, faktor penghambat yang masih 
dominan dalam pembangunan infrastruktur adalah ketersediaan lahan, 
terutama terkait dengan pembebasan lahan. 

Pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas utama pembangunan 
pemerintah. Investasi untuk pembangunan infrastruktur, baik melalui 
APBN, BUMN, maupun swasta harus terus ditingkatkan. Belanja 
infrastruktur dalam APBN dapat menjadi katalisator dalam pembangunan 
infrastruktur. 

Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, perlu kebijakan fiskal 
yang tepat dan responsif, antara lain perlunya tambahan insentif fiskal 
untuk pembangunan infrastruktur, dana penjaminan, dana bergulir 
maupun dana infrastruktur, dan kebijakan lain yang dapat merangsang 
investasi di sektor infrastruktur. 

Pembiayaan perubahan iklim dapat digunakan untuk mendanai berbagai 
pembangunan sektro transportasi hijau yang ramah lingkungan dan dapat 
mengurangi emisi gas rumah kaca.
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ANALISIS PEMANFAATAN REFUSE 
DERIVED FUEL SEBAGAI SUMBER 

BAHAN BAKAR ALTERNATIF

Agunan Paulus Samosir

Pendahuluan
Dalam pertemuan negara-negara G-20 tahun 2009, Pemerintah Indonesia 
berkomitmen untuk menurunkan target emisi Gas Rumah kaca (GRK) 
sebesar 26% berdasarkan skema Business As Usual pada tahun 2020, dan 
target tambahan 15% (totalnya 41%) dengan dukungan dari negara maju. 
Selanjutnya, pada pertemuan Conference of the Parties (COP) 21 UNFCCC 
di Paris tahun 2015 kembali komitmen Indonesia untuk menurunkan 
emisi berubah menjadi 29% berdasarkan skema Business As Usual pada 
tahun 2030, dan target tambahan 15% (totalnya 41%) dengan dukungan 
dari negara maju. Komitmen ini telah diatur dalam Peraturan Presiden 
(Perpres) Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan 
Gas Rumah Kaca (GRK).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk 
menurunkan emisi tersebut melalui pengelolaan sampah. Sampah 
merupakan salah satu sumber penyebab terjadinya emisi gas rumah kaca 
(GRK), di antaranya gas metan (CH4) dan karbon dioksida (CO2) sebesar 
<5% dari total emisi GRK. Menurut KLHK (2016), diperkirakan lebih dari 
50% emisi GRK, yaitu gas metan berasal dari Tempat Pemrosesan Akhir 
(TPA) sampah. 

Pengelolaan sampah yang ramah lingkungan diharapkan dapat mengurangi 
jumlah emisi gas rumah kaca dilakukan dengan berbagai kegiatan 3R 
(reduce, reuse, recycle), perbaikan proses pengelolaan sampah di TPA 
sampah dan pemanfaatan sampah menjadi sumber energi, serta menjadi 
bahan bakar alternatif. Pemanfaatan sampah menjadi sumber energi atau 
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bahan bakar alternatif mendorong beberapa sektor industri berupaya 
mengurangi penggunaan energi tidak terbarukan dan sumber emisi GRK. 
Pemanfaatan sampah sebagai bahan bakar alternatif salah satunya adalah 
refuse derived fuel (RDF). 

Refuse Derived Fuel merupakan sampah kering atau bahan bakar padat 
hasil pemisahan sampah berupa bahan sampah yang mudah terbakar, 
seperti limbah plastik, limbah kertas, dan lainnya. RDF yang merupakan 
hasil proses tersebut memiliki nilai kalori yang tinggi. RDF dapat digunakan 
sebagai pengganti batu bara untuk untuk industri (kiln) semen, pembangkit 
listrik thermoelectric, dan boiler tertentu. 

Refuse Derived Fuel  memiliki nilai kalori yang cukup besar, mudah 
disimpan, mudah diangkut, dan rendah emisi menjadi bahan bakar 
alternatif, misalnya industri semen dan pembangkit listrik. Pemanfaatan 
RDF diharapkan dapat mengurangi lahan untuk TPA, mengurangi emisi 
GRK dari TPA, mengurangi penggunaan batu bara, dan mendukung 
penggunaan bahan bakar dan energi yang ramah lingkungan.

Namun, pemanfaatan RDF sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang 
menggembirakan. Kesiapan daerah yang langsung mengelola sampah 
masih dalam tataran diskusi bagaimana sampah tersebut menjadi salah 
satu sumber energi atau bahan bakar alternatif. Pengelolaan sampah 
di beberapa daerah masih bersifat konvensional atau open dumping 
dengan menyediakan TPA. Sementara itu, kota yang populasi dan aktivitas 
ekonominya lebih besar dibandingkan kabupaten masih mencari teknologi 
yang tepat untuk mengurangi sampah secara signifikan.

Isu lainnya adalah saat Pemerintah Daerah menetapkan TPA sebagai 
lokasi pembuatan RDF yang dekat dengan industri semen, seperti  
PT Indocement dan PT Holcim. RDF yang akan dibeli oleh industri semen 
harus bersaing dengan harga batu bara. Harga batu bara cenderung 
semakin murah karena adanya alternatif penggunaan energi lain yang 
lebih ramah lingkungan. Sementara itu, banyak industri menggunakan batu 
bara sebagai bahan bakar di kiln semen. Untuk menggunakan RDF sebagai 
bahan bakar, industri semen perlu membangun kiln baru. Pembangunan 
kiln semen memerlukan biaya yang cukup besar.
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Hal yang sama juga terkait pemanfaatan RDF untuk pembangkit listrik. 
Teknologi Pembangkit Listrik Berbasis Tenaga Sampah (PLTSa) memerlukan 
investasi dan dukungan dari Pemerintah Pusat dan Daerah. Rendahnya 
harga pembelian tenaga listrik yang berasal dari sampah mengakibatkan 
rendahnya minat investor untuk membangun pembangkit listrik. 

Harga pembelian PLN dari PLTSa sesuai Peraturan Menteri (Permen) Energi 
Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 50 Tahun 2017 dalam Pasal 10 butir 
3–6 adalah sebesar biaya pokok penyediaan pembangkitan (BPP) PT PLN 
yang ditetapkan oleh Menteri ESDM setiap tahunnya. Adapun besaran 
BPP pembangkitan PT PLN dapat dilihat pada Keputusan Menteri ESDM 
Nomor 1772 K/20/MEM/2018 tentang Besaran Biaya Pokok Pembangkitan 
PT PLN Tahun 2017. 

Rata-rata BPP Pembangkitan nasional adalah Rp1.025 per kWh atau 
USD7,66 sen per kWh dan BPP Jawa dan Bali sebesar Rp911 per kWh atau 
USD6,81 sen per kWh. Sementara tarif yang ditetapkan dalam Perpres 
35 Tahun 2018 untuk 12 daerah percepatan, yaitu Provinsi DKI Jakarta, 
Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota 
Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Makassar, Kota Denpasar, 
Kota Palembang, dan Kota Manado adalah USD13,35 sen per kWh. 

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut, 
perumusan masalah dalam penulisan artikel ini, yaitu i) bagaimana 
potensi pemanfaatan RDF untuk bahan bakar alternatif dan pembangkit 
listrik berbasis sampah dapat berkontribusi sebagai sumber energi baru 
terbarukan dan pengurangan emisi?, ii) bentuk dukungan apa yang dapat 
diberikan oleh Pemerintah kepada daerah untuk mengolah sampah 
menjadi RDF sebagai bahan bakar alternatif dan pembangkit listrik 
berbasis sampah?, dan iii) bentuk dukungan apa yang dapat diberikan oleh 
Pemerintah kepada industri semen untuk menggunakan RDF yang ramah 
lingkungan dan terbarukan sebagai substitusi penggunaan batu bara?
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Refuse Derived Fuel sebagai Bahan 
Bakar Alternatif Industri Semen
Salah satu industri pengguna energi terbesar di tanah air adalah industri 
semen. Diperkirakan kebutuhan akan energi panas dan listrik pada industri 
ini adalah sebesar 3639 GJ/t klinker dan 103 kWh/t semen. Energi ini akan 
digunakan sebagai pemanas kiln pada proses pembentukan klinker yang 
mencapai suhu 1400°C. Karena sumber energi utama berasal dari batu 
bara, penggunaan batu bara untuk pemenuhan energi terus mengalami 
peningkatan. Data menujukkan bahwa kebutuhan batu bara pada tahun 
2000 mencapai sekitar 20 juta ton. Angka ini meningkat hingga mencapai 
45,7 juta ton pada tahun 2008.

Kendati pemanfaatan sampah padat sebagai bahan bakar alternatif di 
industri semen telah banyak dilakukan di berbagai negara di Eropa, Jepang, 
USA, Canada, Australia, dan Meksiko, di Indonesia kegiatan pemanfaatan 
limbah di industri semen masih merupakan hal yang relatif baru.

Dua prinsip utama yang harus dipertimbangkan sebelum bahan bakar 
alternatif ini digunakan, yaitu yang pertama komposisi bahan kimia dan 
yang kedua, yaitu pertimbangan harga dan ketersediaan/availability-nya. 
Parameter kunci yang menentukan kualitas RDF sebagai bahan bakar, 
yaitu nilai kalor, kadar air, kadar abu (ash content), komposisi kimia, kadar 
klor, dan kandungan logam berat. Produk RDF juga harus dalam bentuk 
yang sesuai untuk umpan pembakaran sistem yang ada di industri semen 
agar tidak dibutuhkan investasi tambahan. Produk RDF juga harus dapat 
dimuat dan dibongkar dalam pilihan sarana transportasi secara manual 
dan otomatis.

Dalam berbagai studi, RDF mempunyai keunggulan, yakni kandungan kalori 
yang tinggi sebesar 5178 kcal/kg . Nilai kalori ini lebih tinggi dibandingkan 
dengan batu bara yang mempunyai 4500 kcal/kg. Sementara terkait 
dengan keberlangsungan pasokan, acapkali terjadi mesin pengolahan 
sampah tidak bisa beroperasi secara kontinu karena kerusakan mesin 
pencacah RDF akibat sampah masih dalam keadaan basah sehingga terjadi 
penyumbatan pada mesin dan terjadi arus pendek listrik. Selain kendala 
kadar air yang tinggi, sampah juga mengandung zat pengotor, seperti 
tanah dan kerikil yang berakibat pada kalori RDF menjadi rendah.
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Bagi industri semen, tantangan penggunaan RDF yaitu i) penggunaan 
RDF tidak boleh memengaruhi produksi, baik secara kualitas maupun 
kapasitasnya. Perlu menjadi perhatian bahwa bahan bakar alternatif 
memiliki karakteristik pembakaran maupun sifat fisis ataupun kemis yang 
berbeda dengan bahan bakar standar sehingga dalam penggunaanya 
diperlukan perubahan desain alat ataupun kondisi operasi pabrik, 
terutama dalam desain sistem bahan bakarnya.

Di samping itu, RDF terkadang juga mengandung senyawa yang tidak 
diinginkan, seperti phosphates, chlorine, heavy metal, maupun komponen 
minornya lain, seperti SiO2 dalam bentuk kwarsa yang akan memengaruhi 
proses klinkrisasi dari rawmill yang terbentuk di kiln. Namun pada 
umumnya, pabrik yang menggunakan RDF tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap kualitas produksi klinker. Meski demikian, aspek 
kandungan kimia dari klinker tetap perlu diperhatikan.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12/M-IND/PER/1/2012 tentang 
Roadmap Pengurangan Emisi CO2 di Industri Semen menyebutkan bahwa 
industri semen diharapkan berkontribusi untuk mengurangi emisi GRK 
sebesar 2% dalam kurun waktu 2011–2015. Selanjutnya, wajib mengurangi 
emisi GRK sebesar 3% dalam kurun waktu 2016–2020. Upaya penurunan 
ini sejalan dengan Perpres Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi 
Nasional Penurunan Emisi GRK (RAN-GRK).

Proses penggunaan batu bara di industri semen dilaksanakan pada tahap 
ketiga dari lima tahapan proses. Tahap ketiga adalah proses pembakaran 
yang dimulai dengan pemanasan awal, yaitu bahan baku dimasukkan 
kedalam suspension pre-heater dan masuk ke cyclone yang paling atas 
dan keluar dari cyclone terakhir. Selanjutnya, material yang keluar terakhir 
dimasukkan ke dalam rotary kiln. Rotary kiln merupakan alat yang memiliki 
bentuk silinder memanjang horizontal diletakkan dengan kemiringan 
tertentu. Material akan bergerak dari ujung tempat material masuk (inlet) 
menuju ujung lain tempat terjadinya pembakaran bahan bakar. Material 
akan mengalami pembakaran dari temperatur rendah ke temperatur 
tinggi. Bahan bakar yang digunakan adalah batu bara, sedangkan untuk 
pemanasan awal digunakan Industrial Diesel Oil (IDO) ataupun bahan 
bakar minyak sejenis. Daerah proses yang terjadi di dalam kiln dapat 
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dibagi menjadi empat bagian, yaitu i) daerah transisi (transition zone),  
ii) daerah pembakaran (burning zone), iii) daerah pelelehan (sintering 
zone), dan iv) daerah pendinginan (cooling zone).

Proses kalsinasi (hingga 100%), sintering, dan clinkering terjadi di dalam 
kiln. Temperatur material yang masuk ke dalam tanur putar adalah  
800–900oC, sedangkan temperatur klinker yang keluar dari tanur putar 
adalah 1100–1200oC. Setelah proses pembentukan klinker selesai 
dilakukan di dalam tanur putar, klinker didinginkan di dalam cooler sebelum 
disimpan di dalam klinker silo. Selanjutnya, klinker dikirim menuju tempat 
penampungan klinker (klinker silo) dengan menggunakan alat transportasi, 
yaitu pan conveyor.

Mengingat kebutuhan semen semakin tinggi dimasa-masa mendatang, 
secara otomatis kebutuhan batu bara sebagai sumber energi panas ikut 
meningkat. Penggunaan RDF menjadi suatu alternatif melalui kegiatan 
co-processing. Co-processing merupakan pembakaran limbah dengan 
tujuan memanfaatkan limbah sebagai sumber energi. Co-processing 
menggunakan RDF yang berasal dari sampah perkotaan dapat dilakukan 
pada proses pembakaran di kiln ataupun di pre-heater. 

Refuse Derived Fuel sebagai Bahan 
Bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap
Penggunaan batu bara sebagai sumber energi listrik di pembangkit 
listrik di Indonesia paling besar dibandingkan energi lainnya. Batu bara 
dinilai lebih ekonomis dibandingkan dengan bahan bakar minyak. Biaya 
pokok produksi listrik dengan batu bara sekitar Rp600–700 per kWh, 
sedangkan bahan bakar minyak sebesar Rp2.000–3.000 per kWh. Batu 
bara yang digunakan untuk pembangkit listrik memiliki kalori sekitar  
4.200–4.500 kkal per kg. 

Menurut Resha Dirga (2015), ketersediaan batu bara kini semakin dijamin 
oleh Pemerintah melalui berbagai regulasi dan peraturan mengenai 
pemenuhan kebutuhan batu bara domestik. PT PLN memperkirakan 
kebutuhan batu bara untuk mengoperasikan seluruh pembangkit listrik 
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di Indonesia mencapai 82 juta ton tahun 2015. Oleh karena itu, semakin 
masifnya penggunaan batu bara, mengakibatkan penambahan emisi. 
Emisi akan keluar melalui pembakaran batu bara, yaitu Nox, Sox, CO, dan 
CO2.

Proses konversi energi batu bara menjadi listrik terbagi atas tiga tahap, 
yaitu boiler yang merubah air menjadi uap bertekanan dan temperatur 
tinggi karena adanya panas dari energi kimia batu bara. Tahap kedua 
berlangsung pada turbin uap yang mengubah energi uap menjadi energi 
putaran mekanik dan tahap ketiga adalah generator yang mengubah 
energi putaran menjadi listrik. 

Menurut Cahyadi (2011), energi uap yang dikonversikan menjadi energi 
mekanis untuk memutar generator dan energi mekanis yang berasal dari 
generator dikonversikan menjadi energi listrik. Boiler sebagai pembangkit 
panas dan pembangkit listrik dapat menggunakan bahan bakar RDF dalam 
bentuk pelet dan curah.

Umumnya, penggunaan RDF sebagai bahan bakar di pembangkit listrik 
kurang efisien dibandingkan batu bara. Hal ini disebabkan penguapan 
kadar air yang terkandung dalam RDF cukup besar dan hanya menyerap 
sebagian kecil dari panas yang dilepaskan pada saat terjadi pembakaran. 
Efisiensi boiler menjadi sensitif terhadap kadar air yang terkandung 
dalam bahan bakar dan jumlah udara berlebih yang dibutuhkan. Karena 
rendahnya nilai kalor RDF, untuk menghasilkan sejumlah uap yang sama 
dibutuhkan RDF yang dibakar mencapai tiga kali lipat dibandingkan jumlah 
batu bara. Oleh karena itu, nilai kalor RDF yang dapat digunakan untuk 
bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap sekitar 4.800–7.000Btu/lb. 
Biasanya, 750 ton limbah sampah dapat menghasilan 192 ton RDF dan 
mampu menghasilkan hingga 7,5 MW output listrik.
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Penggunaan Refuse Derived Fuel 
Beberapa Negara Lain

Thailand
Sampah rumah tangga di Thailand diperkirakan mencapai 14,3 juta ton 
per tahun. Dari jumlah tersebut, Kota Bangkok menyumbang 3 juta ton 
(21%). Potensi penggunaan RDF Kota Bangkok terdiri atas plastik 40%, 
sampah dedaunan 30%, kertas 10%, bahan makanan 10%, dan bahan 
noncombustif, seperti tanah dan gelas 10%. Sampah rumah tangga ini bisa 
memproduksi 19,4MJ/kg RDF. 

Faktor pendorong penggunaan RDF di Thailand adalah kesadaran akan 
bahaya pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim. Alasan 
lainnya adalah terus meningkatnya harga BBM. Pemerintah setempat 
juga terus mendorong dilakukan pengolahan sampah terpadu untuk 
meminimalisir kuantitas sampah di TPA. Kendala yang dihadapi untuk 
mengembangkan RDF adalah hambatan finansial, teknologi dan ekonomi, 
serta kesehatan dan keselamatan. Guna meminimalisir kendala yang ada, 
Pemerintah mengeluarkan peraturan tentang manajemen sampah padat 
terintegrasi dan peningkatan pemahaman akan manfaat RDF di tingkat 
nasional dan lokal. Insentif ekonomi juga disediakan, seperti pembebasan 
pajak dan kredit bunga ringan bagi importir peralatan produksi RDF, serta 
pengurangan pajak bagi industri yang menggunakan RDF.

Turki
Sampah rumah tangga merupakan salah satu problem serius di 
Turki. Kendati aneka peraturan yang ketat telah dikeluarkan, metode 
pembuangan sampah konvensional, seperti open dumping masih terus 
dilakukan warga. Hal ini terjadi karena kekurangan dana, rendahnya 
kemampuan teknik, dan lemahnya manajemen. Dalam kondisi demikian, 
RDF dilirik karena dapat membantu industri semen mengurangi dampak 
buruk terhadap lingkungan, sedangkan bagi masyarakat sebagai solusi 
terhadap masalah sampah.
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Menurut studi di Turki, RDF dapat memproduksi bahan bakar alternatif 
yang bersifat homogen dan stabil pada temperatur tinggi sehingga proses 
kendali pembakaran bisa lebih mudah dilakukan. Berdasarkan pengalaman 
di tiga pabrik semen di Turki, yakni ISTAÇ Co, AKÇANSA Co, dan TUBITAK 
MRC dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan RDF sebagai sumber energi 
alternatif sangat menjanjikan karena di samping mengurangi impor BBM 
juga sampah akhir.

Polandia
Polandia merupakan salah satu negara di Uni Eropa dengan tingkat polusi 
udara terburuk. Hal ini karena kebiasaan penduduk membakar sampah 
mereka. Abu yang dihasilkan biasaya digunakan untuk pupuk tanaman 
buah dan sayuran. Kiln pabrik semen telah mulai dimanfaatkan sebagai 
media membakar sampah dan zat berbahaya seperti ban. Saat ini sekitar 
5 ton sampah telah digunakan untuk bahan bakar industri semen. Dengan 
RDF, dampak kerusakan lingkungan bisa diminimalisir dan pada saat 
bersamaan penggunaan bahan bakar fosil dapat dikurangi.

Industri semen merupakan penopang ekonomi utama di Polandia selama 
160 tahun terakhir. Industri semen di negara ini termasuk yang paling 
modern di Eropa karena investasi dari para pemain semen global. Standar 
produksi yang ramah lingkungan menjadi perhatian mengingat industri 
semen bersifat energy-intensive dan mengandung polutan tinggi. RDF 
menjadi salah satu pilihan untuk mengurangi konsumsi energi sekaligus 
ramah lingkungan.

Yordania
Di Yordania, motivasi memanfaatkan RDF sebagai bahan bakar alternatif 
adalah kompleksitas masalah pengelolaan sampah karena peningkatan 
jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, kurangnya fasilitas 
TPA yang memadai, dan membludaknya jumlah pengungsi. Dengan jumlah 
penduduk 6,7 juta orang, diperkirakan sampah rumah tangga mencapai 
2,7 juta ton pertahun. Metode penutupan sampah dengan tanah 
(landfilling), kompos, recycle, dan incinerator biasanya digunakan untuk 
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mengelola sampah. Namun dengan meningkatnya kesadaran lingkungan 
di masyarakat, RDF kemudian dilirik sebagai salah satu solusi problema 
lingkungan tersebut. 

Sebagaimana layaknya negara berkembang, Yordania juga menghadapi 
masalah terkait dengan upaya mengubah sampah menjadi energi, yakni 
kandungan air yang tinggi dalam sampah rumah tangga (mencapai lebih 
dari 50%) yang pada gilirannya meningkatkan jumlah biaya pengolahan 
menjadi RDF. Guna mengatasi hal tersebut, proses biodrying dilakukan. 
Setelah dilakukan proses tersebut, sampah kering yang dibuang ke 
TPA berkurang rata-rata 35%. Terkait dengan RDF, sampah kering yang 
terbuang berkurang hingga 74%. Biodrying juga meningkatkan kandungan 
kalori sebesar 58% karena berkurangnya kelembapan air.

Metodologi
Secara umum, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 
kualitatif dengan menggunakan metode analisis studi pustaka terkait 
beberapa kebijakan dan hasil temuan lapangan. Teknis pengumpulan data 
menggunakan metode survei di lima daerah sampel. yaitu TPA Nambo 
Bogor, Gresik, dan Cilacap yang dekat dengan Industri Semen. Diskusi 
mendalam dilakukan kepada industri semen, yaitu PT Holcim Indonesia, 
Tbk, PT Indocement Tunggal Prakarsa, dan PT Semen Indonesia untuk 
mengetahui pemanfaatan RDF. Selain itu, depth interview juga dilakukan 
ke Pemda yang akan dan sudah memiliki komitmen untuk membangun 
pengolahan sampah di TPA masing-masing menjadi RDF.

Pengelolaan Sampah Menjadi RDF  
di Nambo, Kabupaten Bogor
Pengelolaan sampah di Provinsi Jawa Barat memiliki karakteristik yang unik 
jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Jika di wilayah 
lain di Indonesia, permasalahan sampah menjadi tanggung jawab dari 
Kabupaten atau Kota di wilayah tingkat II, sedangkan pengelolaan sampah 
di Jawa Barat diatur oleh Pemerintah Provinsi. Kebijakan ini memiliki 
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alasan untuk memudahkan koordinasi, terutama di antara kabupaten dan 
kota di satu regional wilayah, misalnya di wilayah Bandung dan sekitarnya, 
Bogor dan sekitarnya, atau Cirebon dan sekitarnya.

Provinsi Jawa Barat melakukan berbagai restrukturisasi, terutama dalam hal 
institusional dalam pengelolaan sampah di wilayahnya. Badan Pengelola 
Sampah Regional (BPSR) dibentuk sebagai produk dari reformasi struktural 
pengelolaan sampah. Kerja sama pengelolaan sampah antarwilayah 
tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 
terkait kerja sama daerah. Urusan sampah yang berdasarkan UU Otonomi 
Daerah merupakan urusan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten 
dan Kota dapat dilakukan kerja sama di bawah koordinator Pemerintah 
Provinsi. Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah yang lebih maju dalam 
institusional setting pengelolaan sampah dibandingkan dengan wilayah-
wilayah lain di Indonesia.

Badan Pengelola Sampah Regional Provinsi Jawa Barat, BPSR merupakan 
Institusi yang memiliki tugas untuk mengatur dan membuat regulasi 
terkait persampahan di wilayah Provinsi Jawa Barat. BPSR telah membuat 
beberapa pilot projek untuk pengelolaan sampah regional. Terdapat dua 
buah pilot projek yang saat ini ditangani oleh BPSR Provinsi Jawa Barat, 
yaitu pilot projek yang berada di TPPAS Legok Nangka yang berada di 
wilayah Kabupaten Bandung dan TPPAS Nambo yang berada di Kabupaten 
Bogor. TPPAS Legok Nangka melayani pengelolaan sampah di wilayah 
Bandung Raya seperti Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten 
Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut. 
Sementara TPPAS Nambo melayani pengelolaan sampah di wilayah Bogor 
Raya yang menangani persampahan di wilayah Kabupaten Bogor, Kota 
Bogor, dan Kota Depok. Namun, TPPAS Nambo juga telah menandatangani 
kontrak dengan Pemkab Tangerang Selatan di Provinsi Banten untuk 
tempat pembuangan akhir sampahnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana akan membangun empat 
Tempat Pembuangan dan Pengelolaan Akhir Sampah (TPPAS) regional. Dua 
di antaranya sedang dalam proses pembangunan sebagai pilot projek 
dan akan segera beroperasi, yaitu TPPAS Legok Nangka untuk wilayah 
regional Bandung Raya dan TPPAS Nambo untuk wilayah regional Bogor. 
Dua TPPAS lagi masih dalam proses perencanaan, yaitu TPPAS untuk 
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wilayah Ciayumajakuning (Cirebon–Indramayu–Majalengka–Kuningan) 
yang rencananya akan dibangunan di Kabupaten Cirebon dan TPPAS untuk 
regional Bekasi, Karawang, serta Purwakarta.

Pengelolaan sampah di wilayah Bogor Raya yang meliputi Kota Bogor, 
Kabupaten Bogor, dan Kota Depok, Pemerintah Provinsi Jawa Barat 
telah menetapkan lokasinya berada di nambo, kabupaten Bogor. Dalam 
mengatasi permasalahan sampah tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat bersama PT Jabar Bersih Lestari telah menandatangani kontrak 
bersama untuk pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir 
Sampah (TPPAS) Regional Lulut Nambo (Luna) yang berlokasi di Nambo, 
Citeureup, Kabupaten Bogor. 

Berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat dan Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kota Bogor, dan 
Pemerintah Kota Depok Nomor 658.1/71/Otdaksm, 18 Agustus 2018 
disepakati sampah yang diterima TPPAS Regional Lulut Nambo paling 
banyak 1.700 ton per hari.

Tabel 1 Volume sampah diterima TPPAS Lulut Nambo

No Penerima Layanan TPPAS Regional
Kuota Kuantitas (ton/hari)
Minimal Maksimal

1 Kabupaten Bogor 400 600
2 Kota Bogor 450 600
3 Kota Depok 300 500

Total 1.150 1.700
Sumber: PKS, 658.1/71/Otdaksm

TPPAS Lulut Nambo akan jadi tempat pengolahan sampah akhir regional 
pertama di Indonesia yang memanfaatkan sisa hasil pengolahannya 
menjadi bahan baku bahan bakar pembuatan semen. TPPAS Nambo 
akan menghasilkan sampah kering atau RDF yang akan menjadi bahan 
bakar pembuatan semen. Refuse Derived Fuel (RDF) merupakan sampah 
kering hasil pemisahan sampah berupa bahan sampah yang mudah 
terbakar, seperti plastik dan bahan sulit terbakar lainnya. RDF dapat 
digunakan sebagai pengganti batu bara untuk untuk industri semen atau 
pembangkit listrik. Teknologi pengolahan sampah ini memiliki kapasitas 
olah sampah 1.500–1.800 ton per hari. Lokasi wilyah Nambo yang dekat 
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dengan beberapa pabrik semen besar merupakan keuntungan utama jika 
pemrosesan sampah tersebut akan menggunakan teknologi RDF yang 
dapat digunakan sebagai bahan baku dan bahan bakar semen.

Lahan di Nambo dipersiapkan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk TPPAS 
Nambo, pengganti TPST Bojong, di Desa Bojong, juga di Kecamatan 
Klapanunggal. Sebab, Pemkab Bogor menyadari TPA saat ini yang berada di 
Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor,sudah tidak bisa 
diharapkan dapat menampung sampah dari Kabupaten dan Kota Bogor. 
Selain itu, luas wilayah Kabupaten Bogor yang cukup luas menyebabkan 
penanganan sampah kurang terkelola dengan baik. Sebagai contoh, TPA 
Kabupaten Bogor saat ini berada di wilayah Galuga yang terletak di sebelah 
barat Kabupaten Bogor. Ketika wilayah kecamatan Jonggol yang terletak 
di sebelah timur laut Kabupaten Bogor akan membuang sampahnya, 
memerlukan jarak 97 km untuk membuang sampahnya ke TPA Galuga.

Untuk itu, rencana pembukaan TPA Nambo yang berlokasi lebih dekat dan 
berada di tengah-tengah kabupaten Bogor menyebabkan pengangkutan 
dan logistik sampah akan menjadi lebih efisien. Nambo dulu dikenal 
sebagai hutan nonproduktif yang berlokasi di kawasan Gunung Leutik di 
Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Setelah 18 Agustus 2014, ada kesepakatan 
bahwa di lokasi itu dibangun tempat pengolahan dan pemrosesan akhir 
sampah regional, wajah Nambo berangsur berubah. TPPAS tersebut akan 
mengelola minimal 1.000 ton sampah per hari.

Salah satu keuntungan lain dari TPA Nambo adalah lokasinya yang berada 
di wilayah pabrik semen dan diapit oleh dua pabrik semen terbesar di 
Indonesia, yaitu pabrik semen PT Holcim Indonesia dan pabrik semen  
PT Indocement Heidelberg menyebabkan pengelolaan sampah akan 
menjadi lebih ramah lingkungan karena dapat digunakan dan diproses 
menjadi RDF sebagai bahan baku dan bahan bakar pembuatan semen.

Kerja sama antara pemerintah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat yang menjadi Koordinator dari TPA Nambo yang akan digunakan 
sebagai TPA oleh beberapa Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat, yaitu 
Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok dengan swasta sebagai off 
taker dalam hal ini PT Holcim Indonesia dan PT Indocement Heidelberg 
Indonesia menjadikan pengelolaan sampah menjadi lebih strategis, 
efektif, efisien, dan ramah lingkungan. 
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Proyek pembangunan TPPAS Regional Nambo dibiayai dari empat sumber 
utama, yakni APBD provinsi, APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat, dan swasta. Lahan seluas 55 ha bersumber 
dari APBD Kabupaten Bogor (penyerahan lahannya 15 ha) dan APBD 
Provinsi Jabar (pembiayaan pemakaian 40 ha lahan negara yang di bawah 
Perhutani). Provinsi Jawa Barat juga membiayai pembangunan pagar 
tembok kawasan dan jalan di kawasan TPSTP. 

Setidaknya Pemprov Jabar telah mengeluarkan dana APBD-nya sekitar 
Rp50 miliar pada 2011–2012. Untuk kolam-kolam penampungan limbah 
akhir atau residu, berupa kolam sanitary landfill dan pengelolaan air lindi, 
dananya berasal dari APBN melalui Kementerian PUPR. Sementara itu, 
jalan akses menuju TPPAS Nambo dibangun oleh pihak swasta, yaitu oleh 
PT Indocement. 

Hasil pengolahan sampah RDF atau sampah kering tersebut nantinya 
akan dibeli oleh Indocement yang akan menjadi bahan bakar pembuatan 
semen. Rencananya biaya pembelian bahan bakar tersebut akan digunakan 
sebagai ganti rugi bagi masyarakat sekitar TPPAS yang mendapatkan 
dampak negatif dari pengolahan limbah tersebut. Skema pengenaan biaya 
tersebut disebut sebagai Kompensasi Dampak Negatif. 

Kompensasi dampak negatif (KDN) adalah pemberian imbalan kepada 
orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum yang 
terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan 
sampah di tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah (TPPAS) 
dan pemberian biaya kepada Pemda yang wilayahnya terkena dampak 
negatif untuk kegiatan fasilitasi masyarakat.

Prinsip tersebut dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 34 ayat (1) yang 
menyebutkan “setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran 
dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada 
orang lain atau lingkungan hidup mewajibkan kepada penanggung jawab 
usaha dan /atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan 
kegiatan tertentu”.
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Kompensasi dampak negatif yang diberikan ke masyarakat adalah 10% 
dari Kompensasi Jasa Pelayanan (tipping fee) yaitu sebesar Rp12.600 per 
ton. Total KDN yang diperoleh akan didistribusikan: i) kegiatan fasilitasi 
masyarakat yang terkena dampak negatif kegiatan TPPAS Lulut Nambo; 
dan ii) kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak TPPAS Lulut 
Nambo.

Kompensasi jasa pelayanan (KJP) atau yang dikenal dengan biaya 
pengolahan sampah (tipping fee) adalah besaran biaya yang wajib 
dibayar oleh Pemda, yaitu kota dan kabupaten untuk dipergunakan dalam 
menyelenggarakan pelayanan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah, 
baik secara teknis, sosial, maupun lingkungan. Besaran KJP dihitung 
berdasarkan biaya operasional dan pemeliharaan TPPAS Lulut Nambo 
yaitu Rp126.000 per ton sampah. Besarnya KJP diperoleh dari pengiriman 
sampah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok sesuai perjanjian 
kerja sama untuk per harinya.

Tabel 2 Simulasi KJP jumlah sampah diterima TPPAS Lulut Nambo

No
Kewajiban Kompensasi Jasa 

Pelayanan (KJP)
Kuota Kuantitas (ton/hari)

Sampah KJP (Rp126.000) KDN (10%KJP)
1 Kabupaten Bogor 600 75.600.000 7.560.000
2 Kota Bogor 600 75.600.000 7.560.000
3 Kota Depok 500 63.000.000 6.300.000

Total KJP / hari 1.700 214.200.000 21.420.000
Sumber: PKS, 658.1/71/Otdaksm

Berdasarkan hasil lelang tender pengelolaan sampah di Nambo, PT Jabar 
Bersih Lestari telah ditetapkan sebagai pemenang dengan investor utama 
dari Korea dan Malaysia. Teknologi pengelolaan sampah dari TPPAS Nambo 
ini akan menggunakan teknologi dari Korea. PT JBL merupakan perusahaan 
patungan milik Provinsi Jawa Barat dan swasta dengan investor asing dari 
beberapa negara dengan Korea Selatan selaku pimpinan konsorsium. 
Kerja sama ini merupakan kerja sama KPBU (public private partnership) 
sehingga sangat membantu pemerintah dalam menangani permasalahan 
infrastruktur, terutama infrastruktur persampahan.
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Dalam mengelola sampah di TPPAS Nambo, terdapat berbagai 
permasalahan dan kendala yang dihadapi, antara lain belum adanya 
kesepakatan harga penjualan RDF antara PT JBL selaku penjual dengan  
PT Indocement selaku offtaker pembeli atau pengguna RDF. Permasalahan 
harga tersebut, terutama didasari karena harga jual RDF dipatok terhadap 
harga jual batu bara di pasar, sedangkan harga pasar batu bara sangat 
fluktuatif. Selain harga juga pertimbangan masalah kontunuitas dan 
konsistensi pasokan RDF, serta kualitas kalori RDF menjadi pertimbangan 
yang sangat penting. Kualitas RDF dapat dilihat dari jumlah kandungan 
kalorinya, kelembapan atau kadar air (moisturiser) dari RDF, kandungan 
berbagai mineral lain dan berbagai aspek lainnya. 

Penggunaan RDF sangat perlu didorong oleh Pemerintah, antara lain 
karena RDF merupakan bahan bakar yang sangat ramah lingkungan dan 
dapat disebut juga green coal. Selain itu juga, RDF yang berasal dari 
sampah dapat membantu Pemerintah dalam menangani permasalahan 
sampah yang selalu menjadi sumber permasalahan di berbagai daerah.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dan diskusi dengan  
PT Holcim Indonesia Tbk dapat diinformasikan bahwa PT Holcim Tbk 
sangat mendukung dan terus berupaya membuat produk yang lebih ramah 
lingkungan sebagai salah satu strategi bisnis PT Holcim, baik di Indonesia 
maupun global. PT Holcim merupakan salah satu inovator yang terus 
mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan circular economy, di 
mana penggunaan RDF yang akan dihasilkan dari sampah ini digunakan 
untuk mengurangi bahan bakar natural, yaitu batu bara yang selama ini 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi semen. Batu bara yang 
dapat dikurangi dengan penggantian RDF ini adalah hingga 50% sehingga 
dapat mengoptimalkan energi terbarukan dan mengurangi emisi.

Metode RDF dipilih oleh PT Holcim dengan berbagai alasan, antara lain 
i) Salah satu ambisi PT Holcim Indonesia adalah mendukung program 
Circular Economy dengan mengurangi penggunaan bahan bakar natural 
(Batu Bara) dan menggunakan energi terbarukan yang berasal dari 
sampah kota, ii) karakteristik material sampah setelah diproduksi menjadi 
RDF dinilai dapat memenuhi persyaratan sebagai pengganti batu bara dari 
berbagai aspek seperti nilai kandungan kalori dan kelembapannya, dan 
iii) beberapa kabupaten kota memiliki permasalahan dalam pengelolaan 



Bab II. Opsi Kebijakan Adaptasi dan Mitigasi

97

sampahnya sehingga memerlukan solusi tertentu yang berkelanjutan, 
antara lain karena keterbatasan lahan untuk menimbun sampah, resistensi 
dari masyarakat sekitar, dan volume sampah yang terus bertambah.

Penggunaan RDF oleh PT Holcim Indonesia dapat diperoleh berbagai 
manfaat, antara lain pengurangan penggunaan energi natural, yaitu batu 
bara dalam proses produksi semen, efisiensi biaya produksi, pengurangan 
emisi CO2 akibat dari aktivitas produksi menggunakan bahan bakar batu 
bara, memenuhi target dari manajemen global PT Holcim yang salah 
satunya adalah pencapaian target penggunaan energi terbarukan, serta 
membantu daerah dalam penanganan permasalahan sampah kotanya. 

Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi dengan PT Indocement, 
didapatkan banyak informasi penting dan masukan terkait dengan 
penggunaan RDF sebagai bahan bakar dan bahan baku pembuatan semen. 
Dalam proses pembuatan semen, dibutuhkan bahan bakar yang biasanya 
digunakan batu bara untuk memanaskan material yang dicampurkan 
dalam kiln sehingga menjadi semen, seperti tanah liat, batu kapur, pasir 
besi, dan berbagai jenis material lainnya. RDF dapat digunakan sebagai 
substitusi batu bara walaupun harus melalui pemrosesan terlebih dahulu 
agar sesuai dengan kriteria yang dapat diterima oleh kiln.

RDF merupakan bahan bakar yang berasal dari sampah yang dikeringkan 
dan diproses lebih lanjut sehingga menjadi briket-briket kecil dan siap 
dibakar. Manfaat penggunaan RDF, antara lain untuk mengurangi bahan 
baku dan bahan bakar batu bara yang merupakan sumber energi yang 
tidak terbarukan, serta untuk menghancurkan dan mengurangi sampah. 
Selain itu dengan penggunaan RDF dapat mengurangi emisi CO2, baik 
dari aktivitas produksi penggunaan batu bara maupun sebagai akibat 
pencemaran gas methane dari sampah. 

Beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa PT Indocement tertarik 
untuk menggunakan RDF sebagai bahan bakar dan bahan bakunya, antara 
lain i) dengan tujuan efisiensi biaya produksi. Perusahaan akan berminat 
menggunakan RDF jika terjadi efisiensi biaya produksi dengan pengurangan 
batu bara sehingga biaya RDF harus jauh lebih rendah dari harga batu 
bara; ii) penggunaan RDF dapat memberikan kontribusi positif terhadap 
permasalahan pengelolaan limbah industri dan sampah perkotaan, serta 
iii) ikut berperan aktif dalam program pembangunan berkelanjutan dan 
circular economy. 
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Penggunaan RDF sebagai bahan baku dan bahan bakar produksi semen 
sudah banyak dilakukan, terutama di negara-negara maju seperti negara-
negara di Eropa, yaitu Finlandia, Swedia, Jerman, Polandia, Korea Selatan, 
dan di banyak negara maju lainnya. Teknologi ini jika dapat diterapkan 
di berbagai pabrik semen di Indonesia memberikan dampak positif  
terutama untuk mengurangi permasalahan lingkungan, pencemaran, dan 
pembangunan berkelanjutan.

Namun dalam rangka mempromosikan penggunaan RDF oleh pabrik 
semen di Indonesia masih ditemui banyak kendala, antara lain pengolahan 
sampah yang masih belum terkelola dengan baik, faktor biaya dan efisiensi 
produksi, faktor teknologi pemrosesan semen, faktor masyarakat dan 
konsumen, serta faktor koordinasi dan kelembagaan antara produsen 
semen dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan data dan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
Bogor, di mana permasalahan sampah di wilayah Kabupaten Bogor telah 
berada di titik yang sangat mengkhawatirkan dengan jumlah sampah setiap 
tahun yang terus bertambah, sedangkan TPA semakin tidak memadai 
maka penggunaan RDF oleh produsen semen adalah salah satu hal yang 
sangat krusial dan mendesak. Oleh karena itu, pengolahan sampah di TPA 
Nambo yang berlokasi sangat dekat dengan produsen semen sangat perlu 
untuk didorong agar dapat tercipta percontohan produksi semen yang 
ramah lingkungan, dapat mengatasi berbagai permasalahan sampah dan 
dapat diterapkan di berbagai pabrik semen lain di seluruh Indonesia.

Jumlah sampah yang semakin hari semakin meningkat merupakan sebuah 
tantangan bagi Pemerintah untuk menanggulanginya. Di sisi lain permintaan 
pasar dari hasil produk olahan sampah saat ini cukup tinggi, baik untuk 
konsumen pribadi maupun industri . Oleh karena itu, Pemerintah melihat 
proyek TPPAS Nambo ini sebagai solusi dari permasalahan penanganan 
sampah karena selain dapat membantu pengurangan jumlah sampah 
dengan proses pengelolaan sampah yang lebih baik sekaligus menciptakan 
peluang bisnis dari penjualan produk-produk hasil olahan TPPAS Nambo. 
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Pengelolaan Sampah Menjadi RDF 
di Kabupaten Gresik dan PT Semen 
Indonesia
Semen Indonesia merupakan salah satu produsen semen terbesar di 
Indonesia. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, sebelumnya bernama PT 
Semen Gresik (Persero) Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di 
bidang industri semen. Diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus 1957 
oleh Presiden RI pertama dengan kapasitas terpasang 250.000 ton semen 
per tahun. Pada tanggal 8 Juli 1991, saham Perseroan tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (kini menjadi Bursa Efek Indonesia) 
serta merupakan BUMN pertama yang go public dengan menjual 40 juta 
lembar saham kepada masyarakat. Komposisi pemegang saham pada saat 
itu adalah Negara RI 73% dan masyarakat 27%. 

Pada bulan September 1995, Perseroan melakukan Penawaran Umum 
Terbatas I (Right Issue I) yang mengubah komposisi kepemilikan saham 
menjadi Negara RI 65% dan masyarakat 35%. Pada tanggal 15 September 
1995. PT Semen Gresik berkonsolidasi dengan PT Semen Padang dan PT 
Semen Tonasa dengan total kapasitas terpasang Perseroan saat itu sebesar 
8,5 juta ton semen per tahun.

Pada tanggal 17 September 1998, Negara RI melepas kepemilikan sahamnya 
di Perseroan sebesar 14% melalui penawaran terbuka yang dimenangkan 
oleh Cemex SA de CV perusahaan semen global yang berpusat di Meksiko. 
Komposisi kepemilikan saham kemudian berubah menjadi Negara RI 51%, 
masyarakat 35%, dan Cemex 14%. Kemudian, tanggal 30 September 1999 
komposisi kepemilikan saham berubah menjadi: Pemerintah Republik 
Indonesia 51,0%; masyarakat 23,4%; dan Cemex 25,5%. 

Pada tanggal 27 Juli 2006 terjadi transaksi penjualan saham Cemex Asia 
Holdings Ltd kepada Blue Valley Holdings PTE Ltd sehingga komposisi 
kepemilikan saham berubah menjadi Negara RI 51,0% Blue Valley Holdings 
PTE Ltd 24,9%, dan masyarakat 24,0%. Pada akhir maret 2010, Blue Valley 
Holdings PTE Ltd, menjual seluruh sahamnya melalui private placement 
sehingga komposisi pemegang saham Perseroan berubah menjadi 
Pemerintah 51,0% dan publik 48,9%.
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Pada April tahun 2012, Perseroan berhasil menyelesaikan pembangunan 
pabrik Tuban IV berkapasitas 2,5 juta ton. Setelah menjalani 
masa commissioning, pada bulan Juli 2012 pabrik baru tersebut 
diserahterimakan, diikuti peresmian operasional komersial pada bulan 
Oktober 2012. Selanjutnya, pada kuartal ketiga 2012, Perseroan juga 
berhasil menyelesaikan pembangunan pabrik semen Tonasa V di 
Sulawesi. Pabrik baru berkapasitas 2,5 juta ton tersebut menjalani masa 
commissioning sejak September 2012, dan ditargetkan mulai beroperasi 
komersial pada kuartal pertama 2013.

Tonggak sejarah selanjutnya adalah pada tanggal 20 Desember 2012 
Perseroan resmi mengambil alih 70% kepemilikan saham Than Long 
Cement Joint Stock Company (TLCC) dari Hanoi General Export-Import 
Joint Stock Company (Geleximco) di Vietnam, berkapasitas 2,3 juta 
ton. Aksi korporasi ini menjadikan Perseroan tercatat sebagai BUMN 
Multinasional yang pertama di Indonesia. Pada tanggal 07 Januari 2013, 
Perseroan resmi berperan sebagai Strategic Holding Company sekaligus 
merubah nama dari PT Semen Gresik (Persero) Tbk menjadi PT Semen 
Indonesia (Persero) Tbk.

Sebagai produsen semen terbesar di Indonesia, PT Semen Indonesia terus 
berupaya untuk meningkatkan kapasitas produksi semen, namun dengan 
tetap meminimalisir berbagai dampak negatif terhadap lingkungan, 
terutama lingkungan sosial dan lingkungan alam. Berbagai upaya terus 
dilakukan oleh PT SI, terutama dalam menjaga kelestarian alam dengan 
terus menunjukkan konsistensi dalam menjalankan upaya peningkatan 
kualitas lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab dan partisipasi 
terhadap mitigasi perubahan iklim. 

Berbagai program telah dilakukan PT SI dalam rangka meminimalkan 
dampak terhadap lingkungan, termasuk perubahan iklim. Berbagai program 
yang telah dilaksanakan tersebut, antara lain penerapan program Clean 
Development Mechanism (CDM) secara konsisten. Program ini meliputi 
penerapan konservasi energi melalui operasionalisasi dan pengembangan 
unit WHRPG (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Gas Buang), penggunaan 
biomassa, penerapan AFR dan menyerap limbah industri tertentu sebagai 
bahan penolong dalam proses produksi terak. Keseluruhan upaya tersebut 
membuat PT SI berhasil menurunkan angka emisi CO2 dan mendapatkan 
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sertifikasi Carbon Emission Reduction (CER). Sertifikasi ini merupakan 
bentuk pengakuan masyarakat global akan upaya yang dilakukan PT SI 
dalam memperbaiki kualitas lingkungan. 

Program lain yang saat ini menjadi prioritas untuk dilakukan adalah dengan 
mengoperasikan Instalasi Pengolahan Sampah Kota (Waste to Zero) melalui 
pengolahan sampah kota menjadi Refused Derived Fuel (RDF) di Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA) Ngipik Gresik Jawa Timur. Instalasi listrik di TPA 
ini menempati area sekitar 1600 m2 (20 x 80 m) dengan menggunakan 
mesin pengolah sampah dengan merek HQ dari China. Desain kapasitas 
yang terpasang dari mesin ini mampu memproses sampah sebanyak  
6,6 ton per jam. Namun demikian, selama tiga bulan terakhir, di masa 
trial, mesin hanya di push selama delapan jam per hari dengan kapasitas 
500 ton per jam. 

Instalasi pengolahan sampah waste to zero PT SI ini dikelola oleh Semen 
Gresik Foundation (SGF). SGF menjadi pengelola program ini karena 
pengelolaan program ini dimasukkan oleh PT SI kedalam program 
corporate social responsibility dari PT SI untuk mengurangi dampak 
kerusakan lingkungan. 

Kondisi TPA Ngipik di Kota Gresik saat ini masih menghadapi masalah 
keterbatasan lahan dengan luas lahan hanya 6 hektare. Keterbatasan lahan 
TPA merupakan salahsatu alasan penting mengapa perlu pengelolaan 
sampah dengan program Waste to Zero dalam upaya Pengelolaan 
Lingkungan Hidup di Gresik yang nyaman dengan pengelolaan sampah 
yang ramah lingkungan. 

Program ini merupakan kerja sama PT SI dengan Dinas Lingkungan Hidup 
Kota Gresik. Hasil pengolahan sampah ini akan dimanfaatkan untuk 
penggunaan limbah sebagai bahan baku produk semen, limbah sebagai 
bahan bakar alternatif untuk pabrik semen, dan sebagai penanganan area 
bekas tambang. Deposit sampah di TPA yang ada saat ini, yaitu sekitar 210 
ton dan akan ada penambahan sampah sekitar 220 ton per hari.

Tujuan dari program waste to zero ini, antara lain untuk mengembangkan 
kesadaran lingkungan hidup masyarakat sehingga masyarakat Gresik dapat 
memahami prinsip-prinsip ekologi dalam kehidupan sehari-hari dalam 
bersahabat dengan alam dan lingkungan. Selain itu juga, dapat membantu 
Pemerintah Daerah kabupaten Gresik dalam rangka tanggung jawabnya 
dalam pengelolaan sampah.
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Di samping itu, kemajuan teknologi industri semen yang dikembangkan 
oleh PT SI juga mendorong kepedulian terhadap dampak lingkungan yang 
ditimbulkan. Dengan Waste to Zero ini akan mendukung program efisiensi 
industri dengan menggantikan sebagian pemakaian batu bara dan bbm 
oleh energi terbarukan melalui penggunaan sampah kota “Municipal Solid 
Waste” (MSW) menjadi RDF. 

Program ini juga dapat menjadikan citra PT SI sebagai green industry, serta 
perusahaan yang peduli dengan konservasi sumber daya dan penyelamatan 
lingkungan akibat penimbulan sampah kota yang menumpuk di TPA 
Gresik saat ini. Pertama, tumpukan sampah yang sudah menggunung 
yang merupakan akumulasi sampah puluhan tahun yang lalu dikeruk 
oleh eskavator atau loader untuk kemudian dimasukkan dalam Hopper. 
Selanjutnya, sampah tersebut diangkut menuju mesin pemusnah melalui 
belt conveyor. Sejak proses ini, mesin pengolah sampah sudah mulai 
bekerja. Tumpukan sampah yang tak beraturan ini dipilah oleh Balistic 
Separator. 

Balistic separator merupakan alat pemilah sampah yang memilah sampah 
ke dalam tiga kategori. Kategori pertama adalah sampah solid yang terdiri 
atas material berat, batu, besi, dan lainnya. Material ini dipilah tersendiri 
dan digunakan sebagai bahan reklamasi pantai. Kedua, sampah jenis tanah 
halus, sampah organik, kayu lapuk, dan material lunak lainnya. Sampah 
jenis ini, bisa dimanfaatkan sebagai bahan kompos. Ketiga yakni sampah 
plastik yang terdiri atas material berbahan baku plastik, kain, karet, dan 
bahan sejenis. Inilah produk utama dari mesin ini yang akan diproses lebih 
lanjut. 

Material sampah kategori ketiga tersebut kemudian diteruskan ke shreeder 
(mesin pencacah). Mesin pencacah ini melakukan pencacahan terhadap 
sampah kategori ketiga atau material plastik dan sejenisnya menjadi 
berukuran 3 x 3 cm dan 3 x 5 cm. Material plastik yang sudah tercacah 
ini, langsung masuk kantong (bag) yang masing-masing berkapasitas  
40 ton. Material ini yang dijadikan campuran bahan baku untuk pembuatan 
semen. Hasil olahan mesin kemudian dikirim ke Pabrik PT SI di Tuban 
sebagai bahan bakar alternatif untuk memproduksi semen. 
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Berdasarkan hasil uji laboratorium, kualitas bahan bakar alternatif dari 
material plastik ini bisa diandalkan. Panas kalori yang dihasilkan oleh 
material ini sebesar 4.545 per KKal. Lebih tinggi dari sekam padi yang 
miliki panas kalori 3.500 /KKal. Selama ini, Pabrik Semen menggunakan 
batu bara sebagai bahan bakar yang miliki panas kalori sebesar  
5.600/KKal. 

Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi dengan PT Semen Indonesia Tbk, 
diketahui bahwa PT Semen Indonesia telah mulai mengimplementasikan 
pemrosesan bahan bakar sampah (RDF) ke dalam salah satu kiln-nya, 
namun belum optimal. PT SI pertama kali membangun kiln untuk RDF 
pada tahun 2014 dan diresmikan, serta beroperasi sejak tahun 2015, 
namun saat ini mengalami kendala operasional sehingga tidak bias 
beroperasi. Kiln di PT SI diberi nama waste to zero yang dibangun dengan 
maksud untuk menghabiskan tumpukan sampah yang sudah menggunung  
di tempat pembuangan akhir sampah Kabupaten Gresik yang meminjam 
lahan PT SI. 

Latar belakang pembangunan kiln khusus RDF oleh PTSI adalah sebagai 
kebijakan korporat untuk meningkatkan penggunaan energy alternative 
yang dipersyaratkan hingga minimal 5% pada tahun 2025. Selain itu 
juga, pembangunan Kiln RDF ditujukan sebagai kegiatan corporate social 
responsibility atau kegiatan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. 
Akibatnya, kegiatan menjadi tidak optimal karena tidak berdasarkan 
rencana bisnis yang memadai. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan 
untuk mengimplimentasikan teknologi RDF secara lebih matang dan 
disesuaikan dengan rencana bisnis perusahaan.

Selain itu, teknologi RDF yang saat ini digunakan oleh PTSI merupakan 
teknologi yang digunakan untuk mengolah sampah lama yang sudah 
membusuk, akibatnya proses pengolahan menjadi lebih rumit, kadar kalor 
semakin kecil dan tidak sustain untuk kedepannya. Perlu dipertimbangkan 
untuk mengadopsi teknologi RDF yang dapat mengolah sampah baru agar 
lebih beralasan secara bisnis.
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Sementara itu, berdasarkan wawancara dan diskusi dengan Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dapat diinformasikan bahwa 
permasalahan sampah di wilayah Kabupaten Gresik telah berada di titik 
yang sangat mengkhawatirkan dengan jumlah sampah setiap tahun yang 
terus bertambah, sedangkan TPA semakin tidak memadai. 

Saat ini, TPA Kabupaten Gresik meminjam lahan PT SI dengan luas  
9,5 ha termasuk 2 ha yang merupakan sarana dan prasarana. Dengan 
jumlah sampah yang sudah menggunung, luas lahan TPA saat ini semakin 
berkurang dan perlu ditingkatkan lebih luas. Dinas Lingkungan Hidup 
sudah meminta kepada PTSI untuk menambah luas lahan yang dapat 
dijadikan TPA, namun saat ini belum direspon oleh PTSI.

Salah satu alasan PTSI menginisiasi teknologi pengolahan sampah melalui 
mekanisme RDF juga adalah agar luas lahan yang digunakan oleh Pemda 
Kabupaten Gresik untuk TPA tidak bertambah lagi. Dengan demikian, 
jika dilakukan pemrosesan sampah menjadi RDF, luas lahan TPA tidak 
perlu bertambah karena sampah yang dihasilkan akan terus diproses  
menjadi RDF.

Permasalahan lain yang terjadi adalah jumlah industri yang sangat besar 
di Gresik yang mencapai hingga 16.000 industri membutuhkan juga 
penanganan sampah yang komprehensif. Sementara itu, industri-industri 
tersebut sebagian masih menggunakan jasa DLH Kabupaten Gresik untuk 
membuang sampahnya. Sementara itu, Perda Retribusi sampah masih 
sangat tidak signifikan sehingga perlu dirumuskan tarif retribusi yang baru 
untuk penanganan sampah terutama untuk industri.

Limbah domestik juga tidak kalah bermasalah. Jumlah penduduk 
Kabupaten Gresik yang terus meningkat dengan signifikan hingga telah 
mencapai 1,2 juta jiwa pada tahun 2107 membuat jumlah sampah 
domestik yang dihasilkan terus meningkat. Berdasarkan kondisi tersebut, 
perlu dicari solusi dan rekomendasi atas permasalahan sampah tersebut. 
Saat ini Pemerintah Kabupaten Gresik sedang menyusun Rencana Strategi 
dan Kebijakan Persampahan Daerah dengan berbagai opsi, antara lain 
mencari lokasi baru untuk menjadi tempat TPAS, meningkatkan retribusi 
sampah hingga menggalakan pengolahan sampah.
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Pengelolaan Sampah Menjadi RDF  
di Cilacap dan PT Holcim
Proyek pengolahan sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) juga tengah 
dilakukan di TPA Tritih Lor, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, Jawa 
Tengah. Proyek ini merupakan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten 
Cilacap, PT Holcim Indonesia, Tbk, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Denmark dengan 
nilai investasi mencapai 60 miliar rupiah. Proyek ini dibangun di atas 
lahan seluas 1 ha milik Pemerintah Kabupaten Cilacap. Pada tahap 
operasional, diperkirakan akan mampu menyerap sekitar 120 ton sampah 
domestik perhari. Berdasarkan penjelasan Kepala Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Cilacap, metode pengolahan sampah nantinya akan dilakukan 
dengan metode pengeringan secara biologi atau bio drying untuk dijadikan 
RDF. RDF ini akan dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif subsitusi 
batu bara di pabrik Holcim Cilacap. 

Proyek pengolahan sampah di Cilacap dimulai pada tahun 2013. Pada saat 
itu, Pemerintah Kabupaten Cilacap bersama dengan Holcim Indonesia 
sebagai pemrakarsa proyek melakukan studi kelayakan teknis dan finansial 
terhadap potensi pengolahan sampah domestik menjadi RDF. Studi 
kelayakan ini, kemudian dilanjutkan dengan uji coba selama satu tahun 
di fasilitas Geotainer yang berlokasi di pabrik Holcim di Narogong, Jawa 
Barat. 

PT Holcim menggunakan RDF sebagai tambahan bahan bakar batu bara. 
selain itu, bahan lain yang digunakan sebagai tambahan bahan bakar 
batu bara, yaitu sekam dan minyak. Bahan bakar tambahan ini hanya 
menggantikan sekitar 3% dari seluruh kebutuhan batu bara. Komitmen  
PT Holcim Cilacap adalah sesuai dengan komitmen kantor pusat PT Holcim 
di Swiss yang menggunakan renewable energy sebagai pengganti bahan 
bakarnya. Perusahaan semen yang rencananya akan menggunakan RDF 
selain Holcim Cilacap adalah Indocement Bogor dan semen Gresik. 

Perusahaan yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar jumlahnya 
banyak sehingga potensi penggunaan RDF juga tinggi karena RDF dapat 
berpotensi sebagai bahan pengganti batu bara. Dengan meningkatnya 
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kebutuhan RDF, permasalahan sampah yang dapat mengganggu 
kelestarian lingkungan hidup dapat diselesaikan.

Proyek pengolahan sampah menjadi RDF ini mendapat dukungan dari 
berbagai pihak. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, 
misalnya berinisiatif untuk melakukan koordinasi dengan para pemangku 
kepentingan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
membangun sarana dan prasarana utama yang dibutuhkan. Akan tetapi, 
pengolahan sampah menjadi RDF membutuhkan biaya yang sangat 
tinggi. 

Banyak inisiatif dari negara maju untuk membantu negara berkembang 
dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup termasuk  
pengolahan sampah menjadi RDF ini. Seperti yang terjadi di Semarang 
– Jawa Tengah, Pemerintah Denmark melalui program ESP3-nya 
berkontribusi membiayai pengadaan peralatan mekanikal dan elektrikal. 
Sementara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan 
keuangan untuk membangun sarana penunjang, serta memberikan 
bantuan biaya operasional selama lima tahun pertama.

Kebutuhan pembiayaan pengolahan sampah menjadi RDF adalah sekitar 
Rp150.000/ton/hari, sedangkan kapasitas pembiayaan dari Pemda hanya 
sebesar Rp80.000/ton/hari, jadi masih dibutuhkan Rp70.000 untuk 
menutupi kekurangan. Sementara untuk format kerja sama Pemerintah dan 
swasta belum ada sampai saat ini. Hal ini menjadi salah satu rekomendasi 
dari Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk menyiapkan regulasi mekanisme 
bentuk kerja sama dengan swasta. Bila pengolahan sampah ini dilakukan 
oleh BUMD, perlu dirumuskan bagaimana mekanisme kerja sama dengan 
swasta yang bisa dilakukan.

Selanjutnya, pengolahan sampah Pemkab Cilacap dikenakan biaya 
layanan pengolahan sampah/BLPS (tipping fee) sebesar Rp100.000 per 
ton sampah. BLPS adalah besaran biaya yang wajib dibayar oleh Pemda, 
yaitu kota dan kabupaten untuk dipergunakan dalam menyelenggarakan 
pelayanan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah, baik secara teknis, 
sosial, maupun lingkungan. Untuk meringankan beban Pemkab Cilacap, 
Pemprov Jateng memberikan bantuan BLPS sebesar Rp20.000 per ton 
sampah. Berikut kelayakan proyek RDF di Kabupaten Cilacap hasil dari 
studi proyek.
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Keberlangsungan pengolahan sampah menjadi RDF sangat tergantung dari 
harga batu bara. Berdasarkan hasil kajian 1 ton batu bara bisa digantikan 
dengan 2 ton RDF. Permasalahan yang timbul adalah jika harga batu 
bara turun, perusahaan akan cenderung untuk kembali menggunakan 
batu bara. Keberlangsungan program ini juga sangat terkait dengan stok 
sampah yang menjadi bahan baku pengolahan sampah. Sampai saat 
ini stock sampah masih mencukupi di mana jumlah sampah setiap hari  
154 ton/hari. Kebutuhan untuk pengolahan RDF adalah 120 ton/hari. Kuota 
yang tersisa sebesar 34 ton/hari yang digunakan untuk bank sampah.

Dampak sosial kepada masyarakat sekitar TPA yang selama ini 
memanfaatkan sampah sebagai mata pencaharian pokok, telah dianalisis 
bersama dengan UGM. Perlu diketahui apakah program pengolahan 
sampah menjadi RDF ini berpengaruh terhadap mata pencaharian mereka. 
Hendaknya program yang dilaksanakan saat ini memberikan dampak 
ekonomi posisitif bagi masyarakat sekitarnya.

Pihak Pemda Cilacap memberikan rekomendasi agar penggunaan RDF 
sebagai pengganti bahan bakar batu bara dapat meningkat, di mana 
hendaknya pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan insentif untuk 
perusahaan semen yang menggunakan RDF sebagai pengganti bahan 
bakarnya. Rekomendasi lainnya adalah regulasi untuk pemanfaatan sampah 
sebagai pengganti batu bara hendaknya ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat sehingga berlaku untuk seluruh Indonesia, contoh dari daerah yang 
berhasil dapat digunakan untuk penerapan di daerah lainnya.

Proyek pengolahan sampah menjadi RDF diharapkan dapat memberikan 
solusi yang inovatif, berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan 
yang memberikan nilai ekonomis serta ramah lingkungan yakni membantu 
untuk menyelesaikan permasalahan sampah domestik di Kabupaten 
Cilacap.
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Dampak Penggunaan RDF 

a. Pengurangan Emisi dan Sampah 

Dampak positif lain dari penggunaan RDF adalah berkurangnya sampah yang 

masuk ke TPA yang pada gilirannya akan berdampak langsung pada pengurangan 

emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang berasal dari sampah. Sebagaimana diketahui, 

mayoritas sumber energi yang digunakan oleh pabrik semen berasal dari batu bara. 

Kendati penggunaan batu bara dianggap tepat dari sisi ketahanan energi, namun 

penggunaan batu bara yang terus meningkat tidak sejalan dengan upaya pemerintah 

untuk menurunkan emisi guna penanggulangan pemanasan global dan perubahan 

iklim. Tanpa adanya terobosan teknologi untuk mengurangi emisi GRK, maka kebijakan 

penurunan laju emisi bisa tidak terpenuhi. 

Disamping itu, RDF dapat dimanfaatkan sebagai solusi alternatif pengelolaan 

limbah karena proses pembakaran dalam kiln semen dapat menghancurkan nyaris 

semua zat yang terkandung dalam bahan bakar utama (primer) dan bahan bakar 

Gambar 1 Mekanisme kerja sama pembangunan pengolah sampah RDF

Dampak Penggunaan RDF
Pengurangan Emisi dan Sampah
Dampak positif lain dari penggunaan RDF adalah berkurangnya sampah 
yang masuk ke TPA yang pada gilirannya akan berdampak langsung pada 
pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang berasal dari sampah. 
Sebagaimana diketahui, mayoritas sumber energi yang digunakan oleh 
pabrik semen berasal dari batu bara. Kendati penggunaan batu bara 
dianggap tepat dari sisi ketahanan energi, namun penggunaan batu 
bara yang terus meningkat tidak sejalan dengan upaya Pemerintah 
untuk menurunkan emisi guna penanggulangan pemanasan global dan 
perubahan iklim. Tanpa adanya terobosan teknologi untuk mengurangi 
emisi GRK, kebijakan penurunan laju emisi bisa tidak terpenuhi.

Di samping itu, RDF dapat dimanfaatkan sebagai solusi alternatif 
pengelolaan limbah karena proses pembakaran dalam kiln semen dapat 
menghancurkan nyaris semua zat yang terkandung dalam bahan bakar 
utama (primer) dan bahan bakar alternatif (yang berasal dari limbah 
termasuk RDF). Ini bisa terjadi karena temperatur pembakaran dalam kiln 
semen mencapai lebih dari 2.000°C.
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Jadi, pemanfaatan RDF dalam industri semen tidak semata menguntungkan 
bagi industri, namun juga bagi warga masyarakat. Dengan RDF, jumlah 
sampah ke TPA menjadi berkurang, tidak perlu memperluas lahan TPA 
dan membangun incinerator. Sistem pengolahan pada sampah saat 
ini dengan menggunakan sistem penutup tanah tidak menyelesaikan 
permasalahan sampah dengan paripurna. Penyediaan lahan baru untuk 
TPA juga memerlukan investasi cukup besar (sekitar 40 miliar rupiah) 
setiap lima tahun. Disamping itu ada kesulitan dalam mencari lahan serta 
adanya potensi resistensi atau penolakan dari warga masyarakat yang 
cukup tinggi.

Gambaran Umum dan Potensi Tenaga Kerja 
Pengelolaan Sampah
Pengelolaan sampah diharapkan menjadi salah satu cara untuk menjaga 
kebersihan lingkungan di kota-kota yang padat penduduknya. Selain itu, 
pengelolaan sampah diharapkan juga dapat memberikan manfaat ekonomi 
kepada masyarakat di daerah tersebut. Manfaat ekonomi tersebut selain 
tenaga listrik yang dihasilkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Sampah 
(PLTSa) juga terciptanya lapangan pekerjaan baru dalam pengelolaan 
sampah tersebut.

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya pengelolaan 
sampah. Partisipasi masyarakat tersebut dimulai dari mengumpulkan, 
mengambil sampah hingga mengelola sampah. Setiap tahapan dalam 
pengelolaan sampah hendaknya melibatkan masyarakat sekitar sehingga 
masyarakat dapat ikut menikmati manfaat perekonomian dari pengelolaan 
sampah tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Razak R (2015) Unit 
Pengelolaan Sampah Organik (UPS) di Kota Depok dapat menurunkan 
pengangguran sebesar 0,15%. Pengelolaan sampah di Jakarta melalui 
Intermediate Treatment Facility (ITF) juga dapat menciptakan peluang 
usaha dan membuka lapangan pekerjaan baru yang bisa menyerap tenaga 
kerja dari Jakarta (Sugianto D 2018). Untuk European Union (EU), jumlah 
tenaga kerja yang terserap dalam pengelolaan sampah sebesar 200.000 
sampai dengan 400.000 tenaga kerja atau setara dengan 0,2–0,4% dari 
total tenaga kerja di EU (Risk dan Policy Analysts Limited 2001).
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Penelitian ini mencoba melakukan pengolahan data Sakernas Tahun 2014, 
2015, dan 2016 untuk melihat dampak kegiatan pengelolaan sampah 
terhadap tenaga kerja. Berdasarkan data Sakernas, diketahui bahwa tahun 
2014 jumlah tenaga kerja pada subsektor pengelolaan sampah dan daur 
ulang adalah sebanyak 28.861 tenaga kerja, kemudian pada tahun 2015 
mengalami penurunan menjadi sebanyak 10.439 tenaga kerja dan pada 
tahun 2016 mengalami peningkatan kembali menjadi sebanyak 17.889 
tenaga kerja. Dampak terhadap pertumbuhan tenaga kerja dapat dilihat 
pada grafik berikut ini (Gambar 2 dan Gambar 3).
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Gambar 2. Pertumbuhan Tenaga Kerja Tahun 2015 dan 2016 
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Gambar 2 Pertumbuhan tenaga kerja tahun 2015 dan 2016
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Gambar 3. Pertumbuhan tenaga kerja tahun 2015 dan 2016

Sumber: Sakernas 2014, 2015, dan 2016 (diolah kembali)
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Berdasarkan grafik sebelumnya, diketahui bahwa terjadi penurunan 
pertumbuhan pada tahun 2015, kemudian mengalami pertumbuhan 
tertinggi pada tahun 2016. Hal ini disebabkan adanya peluang baru 
dari kegiatan pengelolaan sampah yang mulai diperhatikan, baik oleh 
Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Apabila pengelolaan 
sampah akan dilaksanakan secara profesional di seluruh Indonesia dan 
melibatkan masyarakat sekitar, dapat diperkirakan potensi peluang 
pekerjaan yang semakin besar pada subsektor tersebut.

Substitusi Batu bara  
terhadap Industri Semen
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Refuse-Derived Fuel (RDF) 
adalah salah satu cara membuat bahan akar dari sampah. RDF ini bisa 
dimanfaatkan sebagai subtitusi batu bara yang merupakan bahan bakar 
tradisional dalam kiln di pabrik semen. Hal ini juga mendukung program 
Pemerintah dalam penyediaan energi baru yang ramah lingkungan. 
Keuntungan lain penggunaan RDF sebagai bahan bakar alternatif 
adalah hasil pembakarannya lebih ramah lingkungan dibandingkan 
dengan penggunaan batu bara, lebih mudah dalam pengangkutan dan 
mempunyai nilai kalor dua kali lipat sampah padat sebelum diolah, serta 
tidak membusuk dalam waktu lama.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian tekait potensi RDF sebagai 
pengganti batu bara adalah nilai kalori RDF itu sendiri. Terdapat dua jenis 
material yang memberikan kontribusi nilai kalor RDF, yaitu material yang 
memiliki nilai kalor yang tinggi dan material yang memiliki nilai kalor 
rendah. Material yang memberikan nilai kalor tinggi, antara lain kertas, 
plastik, karet, kain atau tekstil, dan kayu. RDF berkualitas, baik adalah 
RDF yang memiliki nilai kalor yang tinggi dan konsentrasi senyawa toksik 
yang rendah, dalam hal ini logam berat dan klorin. Material yang mudah 
membusuk (misalnya sampah basah organik) membentuk fraksi yang 
memiliki nilai kalor yang relatif rendah.
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Penggunaan RDF diharapkan dapat memberikan solusi terhadap 
ketergantungan pada sumber daya alam tak terbarukan, mengurangi 
emisi, dan peluang kegiatan ekonomi untuk masyarakat. Dengan RDF, 
akan ada nilai ekonomis yakni penghematan, adanya pengurangan CO2 ke 
lingkungan sehingga efek terhadap panas global juga berkurang.

Insentif Fiskal: Perpajakan  
dan DAK Nonfisik

Perpajakan
Dalam rangka meningkatkan kegiatan investasi dan mendorong 
pertumbuhan ekonomi beberapa fasilitas perpajakan berupa insentif 
perpajakan telah diberikan oleh Pemerintah. Insentif tersebut tidak 
spesifik di tujukan untuk pelaku usaha pengelolaan sampah menjadi 
energi atau waste to energy yang termasuk dalam sumber energi baru 
dan terbarukan.

Beberapa negara memberikan insentif pajak untuk energi baru dan 
terbarukan, seperti India memberikan tax holiday selama 10 tahun (Nagar 
BB 2015). Sementara di Latvia dan beberapa negara di Eropa, pengolahan 
sampah menjadi energi dengan metode yang berbeda mendapatkan 
perlakuan yang berbeda pula. Untuk pengolahan sampah dengan metode 
landfill mendapatkan pajak yang lebih tinggi daripada pajak untuk 
pengolahan sampah menggunakan insinerator. Oleh karena itu, pelaku 
usaha lebih memilih pengolahan sampah menggunakan incinerator 
(European Union N/A. World Energy Council 2016). Pengurangan pajak 
untuk Badan usaha juga diberlakukan di Amerika Serikat untuk usaha 
perdagangan, sektor industri dan sektor pertanian untuk pelaku usaha 
sumber energi baru dan terbarukan. (Gershman HW 2014).

Berdasarkan UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pada 
Pasal 21 disebutkan bahwa pemerintah memberikan insentif kepada 
setiap orang yang melakukan pengurangan sampah dan disinsentif kepada 
setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah. Selanjutnya, 
pada Undang-Undang No 30 Tahun 2007 tentang Energi, Pasal 20 ayat (5) 
disebutkan bahwa penyediaan energi dari sumber energi baru dan sumber 
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energi terbarukan yang dilakukan oleh Badan Usaha, bentuk usaha tetap, 
dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif dari 
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya 
untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya. Dari 
peraturan tersebut, diketahui bahwa Undang-undang telah memberikan 
dasar hukum pemberian insentif perpajakan untuk pelaku usaha waste 
to energy, namun insentif yang ada selama ini masih bersifat umum, dan 
dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang memenuhi persyaratan.

Selain bantuan BLPS, Pemerintah Pusat juga memberikan fasilitas 
perpajakan dan kepabeanan energi baru terbarukan (EBT) melalui 
Peraturan Menteri Keuangan No 21 tahun 20101, antara lain i) fasilitas PPh, 
ii) fasilitas PPN, iii) fasilitas Bea Masuk, dan (iv) fasilitas pajak ditanggung 
Pemerintah.

Pertama, fasilitas PPh adalah (i) pengurangan penghasilan neto sebesar 
30% (tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal, dibebankan 
selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per 
tahun; (ii) penyusutan dan amortisasi yang dipercepat; (iii) Pengenaan PPh 
atas deviden yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri Sebesar 
10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan 
Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku; dan (iv) Kompensasi kerugian 
yang lebih lama dari lima tahun tapi tidak lebih dari 10 tahun.

Kedua, fasilitas PPN sebagaimana dimaksud adalah pembebasan dari 
pengenaan PPN atas impor Barang Kena Pajak yang bersifat strategis 
berupa mesin dan peralatan, baik keadaan terpasang maupun terlepas, 
tidak termasuk suku cadang yang diperlukan oleh pengusaha di bidang 
pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk menghasilkan Barang Kena 
Pajak.

Ketiga, fasilitas Bea Masuk yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan 
sumber energi terbarukan adalah fasilitas pembebasan Bea Masuk 
sebagaimana diatur dalam: i) Permenkeu Nomor 176/PMK.011/2009 
tentang Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Serta Barang 
dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam 
Rangka Penanaman Modal, beserta perubahannya, dan ii) Peraturan 
1  PMK No 21 Tahun 2010 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan untuk 

Kegiatan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan (EBT)
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Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01.1/2008 tentang Pembebasan 
Bea Masuk Atas Impor Barang Modal dalam Rangka Pembangunan dan 
Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan 
Umum, beserta perubahannya. 

Terakhir, Fasilitas pajak ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud 
PMK No 21/PMK.011/2010 adalah fasilitas pajak ditanggung Pemerintah 
yang diatur dengan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara dan peraturan pelaksanaannya.

DAK Nonfisik dan Dana Insentif Daerah
Perpres 35/2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah 
Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan 
kepada 12 daerah, yaitu i) Provinsi DKI Jakarta, ii) Kota Tangerang,  
iii) Kota Tangerang Selatan, iv) Kota Bekasi, v) Kota Bandung, vi) Kota 
Semarang, vii) Kota Surakarta, viii) Kota Surabaya, ix) Kota Makassar,  
x) Kota Denpasar, xi) Kota Palembang, dan xii) Kota Manado memberikan 
dukungan kepada investor dan daerah, antara lain:

Penetapan harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN sebesar  
USD13,35 sen per kWh untuk kapasitas pembangkit ≤ 20 MW. Sementara 
rata-rata BPP nasional sebesar USD7,66 sen per kWh. Harga beli oleh 
PT PLN lebih tinggi dibandingkan BPP mengakibatkan perlunya subsidi 
listrik.

Bantuan BLPS dari APBN melalui DAK Nonfisik, yaitu maksimal Rp500.000 
per ton sampah. Pemberian ini akan diberikan bila diketahui berapa 
BLPS masing-masing daerah. Selanjutnya dari BLPS, Pemda wajib 
mengalokasikan dalam APBD BLPS minimal 51% per ton sampah. Bantuan 
APBN maksimal 49%. Contoh: BLPS Kota Bekasi Rp400.000 per ton 
sampah. Kontribusi APBD Kota Bekasi minimal Rp204.000 per ton sampah, 
sedangkan kontribusi APBN maksimal Rp196.000.

Penutup
Tujuan utama pembangunan pengolahan sampah menjadi RDF adalah 
untuk mengurangi sampah secara signifikan, sedangkan penjualan 
RDF sebagai subsitusi penggunaan batu bara merupakan tambahan 
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pendapatan bagi pengelola RDF. Menurut UU No 32 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, Pengelolaan sampah merupakan urusan daerah 
sehingga pemberian tipping fee atau BLPS menjadi kewajiban daerah.

Pengelolaan sampah dengan menggunakan teknologi pengolah RDF 
paling sesuai untuk wilayah-wilayah yang terdapat industri semen. Dalam 
pengelolaan sampah, sejumlah daerah, yaitu Kabupaten Cilacap dan BPSR 
Provinsi Jawa Barat menerapkan kebijakan Tipping fee yang merupakan 
biaya pemrosesan sampah di luar kegiatan pengumpulan, pengangkutan, 
dan pengiriman sampah. 

Berdasarkan pengalaman di negara-negara lain, pembangunan pengolahan 
RDF merupakan salah satu alternatif utama untuk mereduksi sampah 
minimal 70%. Pengolahan RDF yang dibangun banyak menggunakan 
teknologi yang sederhana dengan mengolah sampah basah menjadi 
sampah kering dan padat yang hasilnya bisa dimanfaatkan untuk Kiln 
Semen. Dukungan terhadap investor yang membangun pengolahan 
RDF diberikan oleh negara Eropa, Amerika, dan Asia melalui insentif 
perpajakan, subsidi, dan pemberian tipping fee.

Pemanfaatan RDF sebagai alternatif fuels berdampak pula pada 
pengurangan emisi gas CO2 (Green House Gas) yang terbuang ke udara. 
Dengan demikian, pemakaian RDF di industri semen diharapkan bisa 
mengurangi pemanasan global. Penjualan RDF ke Industri Semen 
merupakan salah satu pendapatan dari pengelola pengolahan sampah. 
Pengelola pengolahan sampah menjual RDF secara B to B ke pabrik 
semen dengan patokan harga 2/3 cost energi batu bara atau sekitar  
USD22,8 per ton. Mengingat harga batu bara mengalami fluktuasi, 
penentuan harga RDF merupakan hal penting untuk keberlanjutan 
pengolahan. Semakin tinggi harga batu bara, semakin tinggi pula harga 
RDF. Dampaknya adalah Industri Semen akan mengurangi penggunaan 
batu bara dan beralih ke RDF. Demikian sebaliknya, semakin rendah harga 
batu bara, RDF menjadi kurang menarik untuk industri semen.

Pengolahan sampah menjadi RDF sebagai bahan bakar alternatif sangat 
cocok diterapkan kepada daerah yang terdapat pabrik semen, seperti 
Semen Padang Sumatera Barat, Semen Baturaja Sumatera Selatan, Semen 
Gresik Jawa Timur, Semen Tonasa Sulawesi Selatan, dan Semen Kupang 
Nusa Tenggara Timur. Untuk daerah lain, sampah dapat diolah menjadi 
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bricket dan dijual ke pebrik semen yang berada di wilayah lainnya. Tidak 
semua daerah mampu membangun pengolahan sampah menjadi RDF 
dan menanggung BLPS dalam APBD. Kemampuan APBD, biasanya lebih 
banyak dialokasikan untuk belanja pegawai.

Rekomendasi
Porsi terbesar anggaran biaya pengolahan sampah, sebaiknya berasal 
dari Kabupaten/Kota mengingat bahwa pengelolaan sampah merupakan 
kewenangan daerah dan daerah lah yang paling diuntungkan dengan 
berjalannya pengolahan sampah menjadi RDF tersebut, yaitu minimal 
50% dari tipping fee per ton. Apabila dukungan pembiayaan pengolahan 
sampah diperlukan, Pemerintah Provinsi sebaiknya berperan lebih 
dibandingkan Pemerintah Pusat walaupun Pemerintah Pusat juga dapat 
berpartisipasi yaitu minimal 25%. Bantuan tipping fee dari DAK nonfisik 
dapat diberikan maksimal 25% dari total tipping fee. Pemberian bantuan 
BLPS perlu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam pemberian bantuan tipping 
fee adalah terdapatnya potensi memberikan dampak kepada daerah 
lain yang membutuhkan dukungan APBN serupa. Kelemahan dari 
pemberian bantuan tipping fee melalui DAK nonfisik adalah diperlukannya 
pembahasan per tahun dengan DPR. 

Berbagai alternatif kebijakan yang dapat diusulkan terkait dengan RDF 
ini, antara lain i) Pemerintah perlu menengahi permasalahan harga 
RDF dengan menetapkan standar harga dan kualitas RDF yang berlaku 
umum, ii) membuat RDF sebagai komoditas bahan bakar alternatif dan 
ramah lingkungan, iii) menyesuaikan biaya pengelolaan sampah (tipping 
fee) pengelolaan sampah RDF dengan standar (benchmark) pengelolaan 
sampah untuk tenaga listrik (waste to energy) berdasarkan Perpres Nomor 
35/2018 tentang Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA), 
selain itu (iv) Pemerintah dapat memberikan penjaminan (guarantee) 
untuk proyek infrastruktur ini sehingga memudahkan pengelola untuk 
memperoleh kredit.
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Selain bantuan BLPS, daerah-daerah yang berkontribusi mengurangi emisi 
dari pengolahan sampah dapat memperoleh Dana Insentif Daerah (DID). 
Pemberian DID menjadi salah satu mekanisme reward kepada daerah 
yang telah berhasil mengurangi sampah secara signifkan melalui RDF. 
Pemberian DID menjadi daya tarik bagi daerah-daerah lain yang tidak 
masuk sebagai daerah percepatan dalam Perpres 35/2018. Semakin besar 
emisi yang berhasil diturunkan oleh daerah, semakin besar DID yang akan 
diperoleh.

Mekanisme hibah APBN kepada daerah menjadi suatu alternatif yang 
perlu dilakukan untuk membantu pembangunan proyek RDF. Mengacu 
pengalaman hibah Danida sebesar 45% dari total investasi dapat dijadikan 
acuan mekanisme hibah APBN kepada daerah yang berkontribusi 
mengurangi emisi dari pengelolaan sampah. Studi PKPPIM tentang EFT 
2018 menyebutkan bahwa mekanisme hibah APBN kepada daerah 
mempunyai keunggulan dibandingkan skema lainnya.

Pemerintah Kabupaten Gresik maupun oleh PT Semen Indonesia, sebaiknya 
lebih serius dalam mengimplementasikan program RDF ke dalam rencana 
bisnisnya tidak hanya sekadar kegiatan CSR saja, namun murni merupakan 
kebiatan bisnis sehingga dapat menyebabkan pengolahan sampah menjadi 
RDF akan lebih optimal. 

PT Semen Indonesia perlu meng-upgrade teknologi pengolahan sampah 
menjadi RDF yang saat ini menggunakan teknologi yang mengolah sampah 
lama menjadi teknologi pengolahan sampah menjadi RDF untuk sampah 
baru. Sementara itu, rekomendasi ketiga perlu ditingkatkan kembali 
koordinasi dengan Pemerintah Daerah, terutama terkait pembagian 
tanggung jawab dalam pengolahan sampah. 

Sementara itu, bagi Pemerintah Kabupaten Gresik rekomendasi yang perlu 
disampaikan, antara lain perlu dibuatkan atau dipilih pengelola sampah 
yang professional apakah BLUD, BUMD, ataupun swasta sehingga tidak lagi 
dikelola secara swadaya oleh Pemerintah. Rekomendasi berikutnya perlu 
dtingkatkan edukasi masalah penanganan sampah kepada masyarakat 
sejak dini mulai dari pemilahan sampah di hulu hingga penanganan 
sampah dihilir oleh petugas, kemudian jika perlu dapat ditingkatkan 
retribusi pembuangan sampah agar lebih wajar, serta perlu koordinasi yang 
lebih intens dengan PTSI dan industri-industri lain yang berada di wilayah 
Kabupaten Gresik agar penanganan sampah menjadi lebih optimal.
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Regulasi untuk pemanfaatan sampah sebagai pengganti batu bara 
hendaknya ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, bukan di Pemerintah 
Daerah masing-masing sehingga dapat berlaku untuk seluruh Indonesia.

Pemerintah pusat dapat mengeluarkan kebijakan insentif untuk perusahaan 
semen yang turut berpartisipasi mengurangi emisi CH4 dan CO2, yaitu 
menggunakan RDF sebagai pengganti bahan bakarnya. Kebijakan insentif 
dapat berupa insentif fiskal berupa pengurangan pembayaran pajak atau 
insentif nonfiskal seperti kemudahan berusaha.
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ANALISIS KAPASITAS FISKAL  
DAN BELANJA FUNGSI 

LINGKUNGAN HIDUP STUDI KASUS: 
PROVINSI DI INDONESIA

Joko Tri Haryanto

Pendahuluan
Berdasarkan definisi menurut Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 
2014 yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak kewenangan 
dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat (Sasana 2011). 
Menurut Handayani (2009), otonomi membawa dua implikasi khusus bagi 
Pemerintah Daerah yaitu semakin meningkatnya biaya ekonomi (high 
cost economy) sekaligus efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian, dapat 
dilihat bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal membutuhkan dana yang 
memadai, khususnya bagi implementasi di level daerah (Rondinelli 1989). 
Peneliti lainnya, Khusaini (2006) menyebutkan bahwa desentralisasi 
merupakan bentuk pemindahan tanggung jawab, wewenang dan sumber-
sumber daya baik personil, pendanaan, serta beberapa hal lainnya dari 
Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Pada tahun 2009, hasil penelitian 
Adi menambahkan bahwa desentralisasi dapat diartikan juga sebagai 
pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan, 
baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan 
oleh pemerintah pusat.

Oleh karenanya salah satu makna desentralisasi fiskal dalam format 
penyerahan otonomi di bidang keuangan kepada daerah-daerah merupakan 
suatu proses pengintesifikasikan peranan dan sekaligus pemberdayaan 
daerah dalam pembangunan (Oates 1972, 2011). Desentralisasi fiskal 
juga memerlukan adanya pergeseran beberapa tanggung jawab terhadap 
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pendapatan (revenue) dan atau pembelanjaan (expenditure) ke tingkat 
pemerintahan yang lebih rendah (Bawono 2008). Dalam perspektif teoritis, 
pelaksanaan desentralisasi fiskal juga didasarkan kepada tujuan pencapaian 
kemandirian daerah, khususnya dalam mendukung pelaksanaan 
pembangunan dan pertumbuhan daerah, serta pelayanan prima kepada 
masyarakat (Agustina 2013). Dengan tercapainya aspek kemandirian 
tersebut, daerah-daerah akan mampu mengembangkan potensinya dalam 
kapasitas yang optimal (Litvak 1998). Kemandirian daerah tersebut akan 
berdampak positif terhadap penurunan beban ketergantungan terhadap 
APBN khususnya melalui komponen transfer ke daerah dan dana desa 
(Sularso dan Restianto 2011).

Secara historis, pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia sudah 
dimulai sejak periode Orde Lama, kemudian mengalami pasang surut di 
jaman Orde Baru. Periode desentralisasi fiskal di era reformasi sendiri 
secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2011 dengan perubahan mendasar 
pada titik tolak pelaksanaan desentralisasi fiskal di level kabupaten/kota. 
Penyerahan titik tolak pelaksanaan desentralisasi fiskal kepada kabupaten/
kota didasarkan kepada pertimbangan upaya untuk memotong rantai 
birokrasi selain Pemerintah kabupaten/kota dianggap menjadi pihak 
yang paling mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya 
(Wasistiono 2010). Tujuan besar lainnya yang hendak dicapai dengan 
adanya pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah menciptakan reformasi 
dan efisiensi belanja Pemerintah. 

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal itu sendiri, dikenal adanya 
filosofi money should follow function sebagai prinsip utama yang harus 
diperhatikan dan dilaksanakan. Prinsip tersebut, mengandung makna 
bahwa segala bentuk penyerahan kewenangan Pemerintah pusat kepada 
Pemerintah Daerah, seyogianya harus disertai dengan penyerahan 
sumber-sumber pendanaannya. Hal ini menjadi urgent ketika kapasitas 
dari Pemerintah daerah tersebut pada awalnya diasumsikan memiliki 
banyak keterbatasan dengan prioritas kebutuhan yang sangat beragam 
(Bahl 2000). Pada level implementasi, prinsip money should follow 
function tersebut, kemudian diselaraskan ke dalam bentuk kerangka 
kebijakan melalui UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Di dalam regulasi, 
tersebut, Pemerintah menyiapkan mekanisme Transfer ke Daerah dan 
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Dana Desa sebagai tindak lanjut dari filosofi tersebut. Dalam pendekatan 
lainnya, mekanisme perimbangan keuangan tersebut disusun sebagai 
salah satu cara untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan antardaerah 
di era desentralisasi fiskal ketika sistem kompetisi antardaerah bersifat 
sempurna (Kharisma 2013). 

Salah satu bentuk pemenuhan kewajiban sektoral di daerah adalah 
pemenuhan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dalam 
upaya mengatasi permasalahan perubahan iklim (climate change), serta isu 
terkait gender meanstreaming. Pengaturan terkait komitmen Pemerintah 
dinyatakan dalam kerangka Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 
2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 
(RAN-GRK). Berdasarkan amanat regulasi tersebut, masing-masing daerah 
juga diwajibkan menyusun kerangka Rencana Aksi Daerah Penurunan 
Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK). Terkait pembiayaan, di dalam Perpres 
No 61 Tahun 2011 disebutkan wajib didanai dari APBN dan APBD atau 
sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan perundangan.

Permasalahan
Bagaimana mekanisme pemenuhan komitmen daerah terkait lingkungan 
hidup dan perubahan iklim, menjadi hal yang sangat menarik untuk 
dianalisis. Terlebih ketika regulasi menyatakan bahwa pembiayaan di 
daerah wajib didukung dari mekanisme APBD karena sudah menjadi 
banyak temuan bahwa realisasi pemanfaatan APBD di banyak daerah lebih 
didominasi oleh aloaksi belanja rutin aparatur pemerintah dibandingkan 
aloaksi belanja modal dan pembangunan. Permasalahan utama terkait 
dengan aspek kemandirian daerah menjadi kata kunci keberhasilan, 
khususnya di seluruh provinsi di Indonesia sebagai agregat dari pembiayaan 
kabupaten dan kota di wilayah masing-masing. 

Untuk itulah, penelitian ini kemudian dilakukan untuk melihat analisis 
kemandirian masing-masing daerah provinsi sebagai egregate dari 
kabupaten dan kota, melalui indikator share serta prospek perkembangan 
ekonomi daerah melalui indikator growth. Hasil analisis menggunakan 
share dan growth ini, kemudian dipetakan ke dalam kuadranisasi daerah 
untuk melihat posisi masing-masing dalam lingkup menyeluruh di 
Indonesia. Secara detail, beberapa pertanyaan penelitian yang hendak 
dijawab di antaranya:
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Bagaimana kondisi fiskal provinsi agregat dari kabupaten dan 1. 
kota, baik yang bersumber dari DAU, DAK, Dana Desa maupun 
dari penerimaan daerah (pajak dan nonpajak) dalam mendukung 
pemenuhan komitmen perubahan iklim dan gender di daerah? 

Apakah ada ruang fiskal yang dapat digunakan untuk memastikan 2. 
pemenuhan komitmen perubahan iklim dan gender di provinsi? 

Bagaimana memastikan perencanaan pencapaian komitmen 3. 
perubahan iklim dan gender masuk di dalam skema anggaran 
pemerintah provinsi? 

Adapun tujuan secara umum yang diharapkan dari kajian ini adalah: 

Menganalisis kapasitas fiskal daerah dengan kebutuhan pemenuhan 1. 
komitmen terkait lingkungan hidup dan perubahan iklim di provinsi; 

Mengidentifikasi ruang fiskal di Provinsi yang dapat digunakan untuk 2. 
mendukung pemenuhan komitmen terkait lingkungan hidup dan 
perubahan iklim di provinsi; dan

Mengidentifikasi pola pengalokasian belanja fungsi lingkungan hidup 3. 
dan perubahan iklim di provinsi sebagai proxy dukungan anggaran di 
provinsi. 

Kerangka Teori
Desentralisasi Fiskal di Indonesia
Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dearah, khususnya 
pada Pasal 1 Ayat 8 mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan 
kewenangan pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di dalam buku yang ditulis 
oleh Soleh dan Rochmansjah Heru (2010), secara umum pelaksanaan 
desentralisasi di suatu negara, dapat dibedakan menjadi desentralisasi 
politik, desentralisasi administrasi dan desentralisasi fiskal. Tujuan dari  
pemberian otonomi melalui pelaksanaan desentralisasi fiskal itu sendiri 
oleh Barzelay (1991) diidentifikasi memiliki tiga misi utama, yaitu 
menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, 
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meningkatkan kualitas pelayanan umum, serta memberdayakan dan 
menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses 
pembangunan.

Dalam perkembangannya, desentralisasi fiskal kemudian berkembang 
menjadi inti dari pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. Bahkan 
melalui proses desentralisasi fiskal yang bertanggung jawab maka 
pemerintah daerah akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
dan kesejahteraan masyarakatnya. Pengambilan keputusan pada level 
pemerintah lokal akan lebih didengarkan untuk menganekaragamkan 
pilihan lokal dan lebih berguna ke depannya dalam memenuhi kerangka 
efisiensi alokasi (Oates 1993). Namun demikian, transformasi ini tentu 
membutuhkan persyaratan ketika otonomi yang dijalankan harus betul-
betul didefinisikan sebagai otonomi yang menempatkan masyarakat 
sebagai subjek pelaku bukan sekadar pemaknaan dalam pengertian wilayah 
teritorial tertentu di daerah. Karenanya otonomi daerah bukan sekadar 
pelimpahan kewenangan semata, melainkan peningkatan partisipasi 
masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi daerah (Kalloh 2002). 

Meskipun dianggap menjadi praktik terbaik, Remy Prud’homme dalam 
(Sugiyanto 2000) tetap mengingatkan adanya beberapa kelemahan terkait 
pelaksanaan desentralisasi fiskal. Beberapa kelemahan yang kemungkinan 
menyertai di antaranya: 

Menciptakan kesenjagan antara daerah kaya dan daerah miskin;1. 

Mengancam stabilisasi ekonomi akibat tidak efisiennya kebijakan 2. 
ekonomi makro;

Mengurangi efisiensi akibat kurang representasinya lembaga 3. 
perwakilan rakyat dengan indkator masih lemahnya mekanisme 
public hearing; dan

Perluasan jaringan korupsi dari pusat menuju daerah.4. 
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Penelitian Terdahulu 
Beberapa penelitian terkait pelaksanaan desentralisasi fiskal juga 
sudah membahas dengan lokus Kalimantan dilihat dari beberapa fokus 
pengamatan. Pada tahun 2014, di Jurnal Bina Praja, Pulungan pernah 
menulis tema kontribusi desentralisasi fiskal melalui pembentukan sistem 
informasi keuangan daerah (SIMDA) ternyata mampu meningkatkan 
transparansi dan akuntabilitas penyusunan APBD di Kabupaten Kutai 
Kertanegara. Selain itu, kebutuhan akan pengelolaan SIMDA memberikan 
konsekuensi kepada seluruh aparat Pemerintah di Kabupaten Kutai 
Kertanegara harus senantiasa tanggap dan mampu mengelola SIMDA 
secara mandiri dan menyeluruh. Kebutuhan akan pengelolaan SIMDA juga 
memiliki konsekuensi dibangunnya berbagai infrastruktur pendukung 
yang andal. Untuk wilayah Kalimantan Barat, pengaruh desentralisasi 
terhadap posisi fiskal dan pertumbuhan ekonomi diteliti oleh (Ariza 
2016). Menggunakan metode analisis regresi berganda, kesimpulan yang 
dihasilkan memberikan gambaran rendahnya kemampuan keuangan 
kabupaten/kota di Kalimantan Barat tahun 2006–2010. Untuk itu, 
direkomendasikan agar Pemerintah daerah lebih mampu menciptakan 
inovasi di dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang 
berasal dari PAD.

Dalam dimensi lainnya, penelitian (Ridhanie 2012) yang mencoba 
mengaitkan kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
terhadap kualitas pembangunan manusia di era desentralisasi fiskal. 
Penelitian ini didasarkan kepada pemikiran pentingnya peran daerah di 
dalam membanguna kualitas manusia sebagai kekayaan dan modal dasar 
pembangunan. Tujuan pembangunan itu sendiri adalah menciptakan 
lingkungan yang memungkinkan bagi rakyat untuk menikmati hidup 
sehat, umur panjang, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Dari 
hasil analisis Ridhanie, kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 
dalam pembangunan manusia di era desentralisasi fiskal ini masih 
relatif belum maksimal terlihat dari belum tuntasnya realisasi kinerja 
buta aksara pada tahun 2009 yang direncakan dalam rencana strategis. 
Sementara kinerja pembangunan manusia di bidang kesehatan juga belum 
menunjukkan gelagat yang tuntas di era desentralisasi fiskal ini karena 
masih terhambatnya percepatan Angka Harapan Hidup masyarakat ke 
level yang diharapkan.
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Metodologi Penelitian

Pendekatan Penelitian
Berdasarkan penggolongan penelitian menurut tujuannya, kajian ini 
tergolong penelitian eksploratif untuk menemukan masalah-masalah 
baru demi memperoleh pengertian dan definisi yang lebih baik terkait 
hubungan antara kemandirian daerah dan prospek ekonomi ke depan dari 
perilaku variabel penyusun APBD. Selain itu juga, ditujukan untuk menguji 
kemungkinan dilakukannya studi lanjutan yg lebih mendalam sekaligus 
mengembangkan metode analisis kinerja keuangan daerah yang lebih 
sederhana, namun tepat sasaran (Wirartha 2006). Penelitian eksploratif 
ini juga ditujukan untuk mencari terjadinya hubungan sebab akibat dari 
adanya suatu permasalahan. Dalam kajian ini, hubungan sebab akibat 
yang dicari adalah bagaimana kondisi geografis yang melatarbelakangi 
suatu daerah, kemudian memperngaruhi kinerja APBD melalui indikator 
kemandirian dan prospek ekonomi daerah ke depannya.

Apabila dilihat dari sisi pendekatan, penelitian ini tergolong jenis 
penelitian kuantitatif yang memiliki karakteristik berbeda dengan 
penelitian kualitatif yang mementingkan kedalaman data. Penelitian 
kuantitatif adalah penelitian yang menekankan analisis kepada angka-
angka numerikal untuk kemudian diolah dengan menggunakan metode 
statistik (Suryabrata 1983). Dalam kajian ini, pendekatan kuantitatif yang 
digunakan menggunakan data-data share yang diwakili oleh data PAD, 
DBH, dan juga data belanja APBD di daerah. Angka numerik juga digunakan 
untuk menghitung laju pertumbuhan atau growth APBD ke depannya. 
Dengan demikian, data kuantitatif dari kajian ini memang sepenuhnya 
dihasilkan dari analisis APBD.

Jenis Data dan Metode Analisis 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis data 
sekunder karena dikumpulkan dari APBD yang disajikan oleh instansi 
resmi Pemerintah yaitu Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 
Kementerian Keuangan. Sementara metode analisis yang digunakan 
adalah metode share untuk menjelaskan kondisi kemandirian APBD di 
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daerah, serta metode growth untuk melihat aspek pertumbuhan yang 
juga mencerminkan prospek ekonomi ke depan suatu daerah. Penggunaan 
metode share berfungsi untuk menganalisis kekuatan APBD dari masing-
masing APBD di dalam membiayai berbagai kebutuhan belanjanya. 
Sementara penggunaan metode growth akan sangat membantu di dalam 
memberikan arahan dan sinyal pertumbuhan ekonomi ke depan dari 
suatu daerah. 

Secara rumus matematika, indikator share dihitung dengan menggunakan 
perbandingan atau rasio antara:

( ) 100%PAD DBHShare x
Total Belanja

+
=  ...................................................(1)  

 

Di mana: 

PAD   : Pendapatan Asli Daerah

DBH   : Dana Bagi Hasil (Pajak dan SDA)

Total Belanja  : Belanja dalam APBD

Sementara itu, indikator growth dihitung dengan menggunakan rumusan:

1

1

( ) ( ) 100%
( )

t t

t

PAD DBH PAD DBHGrowth x
PAD DBH

−

−

+ − +
=

+
.................(2)

Di mana: 

PAD   : Pendapatan Asli Daerah

DBH   : Dana Bagi Hasil (Pajak dan SDA)

t  : Periode Saat Ini

t-1   : Periode Sebelumnya
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Metode analisis kuadran akan membagi masing-masing daerah ke dalam 
empan kuadran yang sama besar dengan penjelasan sebagai berikut:

Kuadran I: menggambarkan daerah unggulan dengan besaran nilai 1. 
share dan growth yang tinggi. Besarnya nilai share dimaknai daerah 
tersebut memiliki kemandirian daerah yang mumpuni, sedangkan 
growth yang positif diartikan daerah tersebut memiliki prospek 
pertumbuhan ekonomi ke depannya;

Kuadran II: menggambarkan daerah dengan nilai 2. growth yang tinggi, 
namun nilai share-nya justru belum memadai. Besarnya nilai growth 
mengindikasikan bahwa ke depannya kelompok daerah-daerah ini 
memiliki pengharapan yang bagus akan perbaikan kondisi ekonomi. 
Sementara rendahnya nilai share dapat disebabkan oleh beberapa 
kasus, baik karena beban belanja APBD yang terlalu besar atau 
lemahnya kemampuan pendapatan di dalam APBD; 

Kuadran III: kelompok daerah-daerah dengan angka 3. share besar, 
namun growth-nya rendah. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa 
kuadran III ini merupakan kebalikan dari kelompok daerah yang berada 
di kuadran II. Besarnya angka share di daerah yang berada di kuadran III 
ini lebih disebabkan oleh kontribusi saat ini dari pendapatan di dalam 
APBD-nya masih besar, namun ke depannya mulai menunjukkan laju 
pertumbuhan yang mulai negatif. Jika dikaitkan dengan karakteristik 
daerah, kelompok kuadran III ini dapat merepresentasikan kondisi 
daerah pertambangan yang sudah memasuki periode senja; dan

Kuadran IV: merupakan kelompok daerah yang paling tidak 4. 
memuaskan karena menjadi gambaran daerah terbelakang dengan 
kemandirian daerah yang rendah dan sangat bergantung kepada 
Pemerintah pusat sekaligus tidak memiliki prospek pertumbuhan 
ekonomi yang positif ke depannya. Dengan segala karakteristik 
tersebut, dapat dilihat bahwa daerah-daerah di kuadran IV ini wajib 
menjadi prioritas utama dari segala bentuk kebijakan pembangunan 
di daerah, baik dari Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah. 
Kebijakan yang dimaksud meliputi perbaikan kebijakan dari aspek 
perencanaan sekaligus penganggarannya. 
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Kegiatan memastikan perencanaan dan penganggaran fungsi belanja 
lingkungan hidup dan perubahan iklim dapat dijalankan dengan semestinya 
dapat di dekati dengan dua skenario memperhatikan aspek kesiapan data 
realisasi APBD untuk belanja fungsi lingkungan hidup.

Lokus dan Keterbatasan Penelitian
Lokus penelitian kali ini dipilih seluruh provinsi sebagai agregat dari 
kabupaten dan kota di Indonesia. Adapun jenis APBD yang dianalisis akan 
dipilih mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2017 dengan kriteria data 
realisasi untuk APBD tahun 2010 hingga 2016, sedangkan data APBD 
2017 masih menggunakan data anggaran. Pemilihan tahun 2010 didasari 
atas pertimbangan tahun awal pelaksanaan desentralisasi fiskal di era 
reformasi. Dengan demikian, terdapat 34 daerah provinsi yang nantinya 
akan diagregasikan dengan kabupaten dan kota di wilayah masing-masing. 
Untuk menjelaskan karakteristik masing-masing daerah tersebut nantinya 
akan diplot di dalam analisis kuadran.

Hasil Penelitian
Dalam tahap awal, akan disampaikan beberapa hasil temuan dan analisis 
secara parsial untuk menggambarkan kinerja keuangan APBD di seluruh 
daerah kabupaten, kota, dan provinsi se Indonesia. Analisis tersebut 
terdiri atas:

Analisis Share
Dengan menggunakan analisis share, dapat dilihat bahwa lima daerah 
dengan kemandirian terbesar selama periode 2010–2017, yaitu 
Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Riau, Provinsi 
Kepulauan Riau dan provinsi Sulawesi Utara. Provinsi DKI Jakarta memiliki 
kemandirian 99.90% yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Sementara 
Provinsi Kalimantan Timur sebesar 75,88%, Provinsi Riau 65,55%, Provinsi 
Kepulauan Riau 58,42%, dan Provinsi Sulawesi Utara 56,39%. Dilihat 
dari kondisi masing-masing daerah, mayoritas masih bergantung kepada 
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kekayaan sumber daya alam (SDA), baik di Provinsi Kalimantan Timur, 
Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, serta Sulawesi Utara. Hanya Provinsi 
DKI Jakarta yang tidak bergantung kepada kekayana SDA.

Di satu sisi, kondisi ini perlu mendapat perhatian yang serius jika dikaitkan 
dengan komitmen daerah mengatasi dampak perubahan iklim dan 
gender. Rata-rata kekayaan SDA yang menjadikan daerah-daerah tersebut 
menjadi kaya adalah jenis SDA yang masih bersifat nonrenewable energy 
(fossil fuel). Akibatnya, tentu memiliki dampak destruktif dan tidak selaras 
dengan tujuan penurunan dampak perubahan iklim dan gender di daerah. 
Di sisi lainnya, temuan fakta ini justru menjadi hal yang sangat menarik 
untuk diulas karena menggambarkan aspek peralihan dari sisi political 
will di daerah untuk mulai beralih ke arah pembangunan ekonomi rendah 
emisi.

Tabel 1 Daerah dengan nilai share tertinggi di Indonesia 2010–2017 (%) 
No Nama Daerah Nilai Share (%)
1 Provinsi DKI Jakarta 99,90
2 Provinsi Kalimantan Timur 75,88
3 Provinsi Riau 65,55
4 Provinsi Kepulauan Riau 58,42
5 Provinsi Sulawesi Utara 56,39

Sumber: DJPK, Kemenkeu (Data diolah)

Jika pada Tabel 1 menggambarkan kondisi daerah dengan kemandirian 
keuangan yang tinggi, di Tabel 2 justru menggambarkan kondisi 
sebaliknya. Daerah-daerah yang masih masuk dalam kategori daerah 
dengan kemandirian keuangan rendah terdiri atas Provinsi Sulawesi barat, 
provinsi NTT, Provinsi Maluku, provinsi papua dan Provinsi Gorontalo. 
Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Barat merupakan contoh dari daerah 
otonom baru yang dibentuk di era desentralisasi fiskal. Masuknya kedua 
daerah tersebut sebetulnya menarik untuk dikaji lagi sebagai bahan 
evaluasi apakah memang sisi pembentukan daerah barunya sudah tepat 
atau belum. Hal yang perlu mendapatkan perhatian secara menyeluruh 
adalah masuknya Provinsi Papua di dalam kategori ini karena dana pusat 
yang digelontorkan oleh Pemerintah selama ini sekiranya sudah sangat 
signifikan dari sisi jumlahnya. 
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Tabel  2  Daerah dengan nilai share terendah di indonesia tahun 2010–
2017 (%) 

No Nama Daerah Nilai Share (%)

1 Provinsi Sulawesi Barat 11,37
2 Provinsi Nusa Tenggara Timur 11,91
3 Provinsi Maluku 11,97
4 Provinsi Papua 12,73
5 Provinsi Gorontalo 12,76

Sumber: DJPK, Kemenkeu (Data diolah)

Hal yang perlu mendapat perhatian lebih serius adalah Provinsi Nusa 
Tenggara Timur dan Provinsi Maluku yang sebetulnya sudah berada di 
level ketergantungan terhadap alokasi bantuan pusat sejak lama. Kedua 
daerah ini juga memiliki potensi terdampak perubahan iklim relatif besar, 
khususnya dari aspek adaptasi berupa kenaikan permukaan air laut dan 
beberapa persoalan mendasar lainnya terkait persediaan air tanah dan 
juga bencana kekeringan yang masif. 

Analisis Growth
Secara umum, growth rata-rata seluruh provinsi di Indonesia justru 
memperlihatkan angka yang negatif dari tahun 2010–2017. Artinya, 
prospek pertumbuhan ekonominya mengalami perlambatan dengan 
beberapa permasalahan masing-masing. Hanya Provinsi Sulawesi Tengah 
yang mencatat rata-rata pertumbuhan ekonomi positif di antara daerah-
daerah lainnya di Indonesia dari periode 2010–2017 sebesar 1,48%. 
Untuk itulah, Tabel 3 kemudian disusun dengan mendasarkan kepada 
komposisi daerah yang memiliki level pertumbuhan ekonomi dengan nilai 
negatif terkecil. Bebeberapa daerah yang relatif kecil penurunan angka 
pertumbuhan ekonominya adalah Provinsi Gorontalo sebesar -0,27%; 
Provinsi Sulawesi Selatan sekitar -0,38%; Provinsi Kalimantan Selatan 
-0,44%; dan Provinsi DIY sebesar -0,67.
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Tabel  3  Daerah Dengan Nilai Growth Tertinggi di Indonesia Tahun 2010-
2017 (%)

No Nama Daerah Nilai Growth (%)

1 Provinsi Sulawesi Tengah 1,48
2 Provinsi Gorontalo -0,27
3 Provinsi Sulawesi Selatan -0,38
4 Provinsi Kalimantan Selatan -0,44
5 Provinsi DIY -0,67

Sumber: DJPK, Kemenkeu (data diolah)

Sebaliknya, Tabel 4 menggambarkan daerah-daerah lainnya yang memiliki 
komposisi daerah dengan level penurunan pertumbuhan ekonomi yang 
besar. Daerah-daerah tersebut, di antaranya Provinsi Kalimantan Utara 
sebesar -11,87; Provinsi Kepulauan Riau -8,56; Provinsi Jambi sebesar 
-7,58; Provinsi Riau -6,97; dan Provinsi Papua -6,39. Melihat hasil analisis di  
Tabel 4, sekiranya hanya menjadi penguat apa yang dihasilkan pada Tabel 2 
ketika Provinsi Papua kembali masuk dalam kategori daerah dengan prospek 
pertumbuhan ekonomi negatif yang relatif besar. Dengan demikian, status 
Provinsi Papua menjadi sangat menarik ketika terklasifikasikan sebagai 
daerah dengan ketergantungan yang besar terhadap bantuan pusat 
sekaligus angka pertumbuhan ekonomi ke depannya negatif. Dengan 
kondisi luas tutupan hutan yang mencapai hampir sepertiga wilayahnya 
sekaligus penghasil migas terbesar di Indonesia, pencapaian komitmen 
perubahan iklim dan gender sepertinya juga masih sangat bergantung dari 
bantuan pusat. 

Tabel  4  Daerah Dengan Nilai Growth Terendah di Indonesia Tahun 2010-
2017 (%)

No Nama Daerah Nilai Share

1 Provinsi Kalimantan Utara -11,87
2 Provinsi Kepulauan Riau -8,56
3 Provinsi Jambi -7,58
4 Provinsi Riau -6,97
5 Provinsi Papua -6,39

Sumber: DJPK, Kemenkeu (Data diolah) 
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Analisis Metode Kuadran 
Setelah melakukan analisis parsial dengan menggunakan pendekatan 
share sebagai proxy dari aspek kemandirian di daerah, serta growth 
sebagai gambaran atas prospek pertumbuhan ekonomi ke depannya 
di daerah, seluruh daerah akan dianalisis ulang menggunakan metode 
kuadran. Penggunaan metode kuadran ini, nantinya akan menghitung 
dan membagi keseluruhan daerah provinsi agregat dari kabupaten dan 
kotanya ke dalam empat kuadranisasi daerah dengan karakteristik masing-
masing sesuai kuadrannya. Hasil analisis menggunakan metode kuadran 
untuk keseluruhan daerah provinsi di Indonesia dapat dijelaskan sebagai 
berikut:

Kuadran I1. : dari hasil analisis terdapat beberapa daerah yang berada 
pada kuadran I dengan perincian daerah sebagai berikut: Provinsi Jawa 
Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi 
Banten. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, masuknya keempat 
daerah ke dalam kuadran I ini menandakan bahwa daerah tersebut 
memiliki menjadi daerah unggulan yang siap dan sangat layak untuk 
menjadi daerah dengan kemandirian daerah yang besar, serta prospek 
ekonomi ke depan yang positif. Kesiapan dan kelayakannya dapat 
diukur dari aspek kemandirian APBD yang besar dan prospek ekonomi 
ke depannya relatif baik. Status di kuadran I, selain disebabkan karena 
kemampuan APBD-nya besar juga pengelolaan belanjanya relatif 
rasional. Berbagai kondisi positif ini wajib terus dipertahankan dan 
dikembangkan ke depannya demi menciptakan daerah-daerah yang 
mandiri dan mengurangi beban ketergantungan terhadap bantuan 
dari Pemerintah Pusat. Keberhasilan keempat daerah ini, tentu wajib 
direplikasi ke daerah-daerah lainnya dengan tetap memperhatikan 
aspek lokalitas dan karakteristik masing-masing daerah;

Kuadran II2. : banyak daerah yang berada di kuadran II di antaranya 
Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Gorontalo, Provinsi Kalimantan 
Tengah, serta Provinsi NTT. Melihat daftar kelompok daerah yang 
berada di kuadran II ini akan menarik jika dikaitkan dengan daftar 
daerah berdasarkan analisis share karena semua daerah yang berada 
di kelompok share terendah masuk ke dalam kategori kuadran II. 
Strategi yang perlu ditempuh untuk mengentaskan daerah-daerah di 
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kuadran II ini yang paling utama adalah menciptakan beban belanja 
APBD yang rasional karena prospek ekonomi ke depannya masih positif. 
Prospek ekonomi ke depan yang masih positif ini wajib dipelihara dan 
dikembangkan ke depannya untuk menjadi daya dorong utama bagi 
pengembangan ekonomi daerah ke depannya. Pemerintah Daerah 
harus mampu menciptakan iklim investasi yang positif sehingga 
investor swasta akan datang dan menanamkan modalnya dalam 
memacu percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah;

Kuadran III3. : ada enam daerah yang berada di kuadran ii ini, yaitu 
Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, 
Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Bali, serta Provinsi Kalimantan 
Utara. Jika di kuadran II diisi oleh sebagian besar daerah dengan 
share terendah, kuadran III diisi oleh daerah dengan rata-rata 
share tinggi. Namun demikian, karena kemampuan share tinggi 
tersebut mayoritas di-support oleh sektor pertambangan, daerah-
daerah tersebut terbukti mulai menghadapi perlambatan prospek 
pertumbuhan ekonomi ke depannya. Apabila di kuadran II strategi 
yang harus diambil oleh daerah adalah rasionalisasi beban belanja 
APBD, di kuadran III strategi yang wajib diambil adalah hijrah sektoral 
secepatnya dengan menggunakan dana berlimpah dari hasil sektoral 
migas yang saat ini masih tersisa. Dengan hijrah sektoral, daerah 
diharapkan mampu mengembalikan jalur pertumbuhan positifnya 
dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan 
ke depannya. Contoh beberapa daerah kaya SDA yang masuk dalam 
kuadran III ini di antaranya Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, 
Provinsi Sumatera Selatan, serta Provinsi Kalimantan Utara. Isu di 
kuadran III ini adalah bagaimana cara daerah menghindari terjadinya 
fenomena natural curse sehingga kekayaan sumber daya alam yang 
dimiliki betul-betul membawa keberkahan buat masyarakat di daerah 
secara luas; 

Kuadran IV4. : sama dengan pengelompokan daerah di pulau lainnya, 
hampir sebagian besar daerah lainnya masuk ke dalam kategori 
kuadran IV, seperti Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, Provinsi 
Aceh, Provinsi Maluku, dan Provinsi Sumatera Utara. Kuadran tersebut 
menggambarkan kondisi daerah yang paling tidak menarik karena 
daerah dianggap tidak memiliki kapasitas kemampuan keuangan 
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APBD yang memadai di satu sisi, di sisi lainnya daerah tersebut juga 
tidak memiliki prospek ekonomi ke depannya secara memuaskan. 
Bagi pemerintah sendiri, daerah-daerah yang berada di kuadran 
IV ini dapat dijadikan rekomendasi utama pengambilan sekaligus 
implementasi kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi dan 
pembangunan di daerah. Melihat karakteristik daerah yang berada 
di kuadran IV ini sebagian besar merupakan daerah lama yang sudah 
ada dan menjalankan segala kewenangannya. Pemerintah Pusat juga 
dapat melihat daerah-daerah di kuadran IV ini sebagai sasaran utama 
berbagai kebijakan yang dihasilkan sehingga ke depannya daerah-
daerah tersebut dapat dipindahkan menuju kuadran yang lebih bagus 
lagi. 
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Analisis Fungsi Belanja Lingkungan Hidup 
dan Perubahan Iklim
Dari hasil pemetaan kapasitas fiskal di provinsi hasil konsolidasi data seluruh 
kabupaten atau kota, analisis dilanjutkan dengan melihat data realisasi 
belanja fungsi lingkungan hidup di daerah selama 2010–2017. Data hasil 
pengamatan dapat dilihat pada Grafik 1 di mana threshold nasional di 
angka Rp276,6 miliar. Berdasarkan threshold nasional tersebut, beberapa 
daerah yang memiliki realisasi belanja fungsi lingkungan hidup di dalam 
APBD di atas rata-rata di antaranya Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, 
Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi 
Kalimantan Timur, dan Provinsi Banten. Sementara Provinsi Sumatera 
Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Bali memiliki alokasi yang hampir 
setara dengan nilai threshold nasional. 

Menariknya, jika ditelusuri lebih lanjut, ada premis yang mengaitkan 
daerah-daerah tersebut dengan kemampuan kapasitas fiskal APBD yang 
relatif besar. Meski tepat, namun ada beberapa daerah lainnya yang 
masuk kategori APBD besar, namun ternyata tidak berada di kategori 
alokasi belanja fungsi lingkungan hidup besar, seperti Provinsi Jawa Barat, 
Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Kepulauan Riau. Politik APBD 
dan komitmen dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah 
(RPJMD) sepertinya menjadi faktor penentu hal tersebut. Tak salah jika 
Pemerintah selalu mengingatkan pentingnya pengarusutamaan lingkungan 
hidup dalam dokumen rencana dan penganggaran Pemerintah.
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tersebut. Tak salah jika pemerintah selalu mengingatkan pentingnya pengarusutamaan 

lingkungan hidup dalam dokumen rencana dan penganggaran pemerintah. 

Tabel 5. Rata-rata Realisasi belanja APBD Fungsi Lingkungan Hidup Tahun 2010-
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Sumber: DJPK, Kemenkeu, data diolah 

Jika dikaitkan dengan analisis sebelumnya, daerah-daerah di kuadran I hampir semuanya 

juga memiliki rata-rata belanja fungsi lingkungan hidup yang tinggi. Tercatat hanya Provinsi DIY 

dan Provinsi Jawa Barat menjadi daerah di kuadran I yang aloaksi belanja fungsi lingkungan 

hidupnya tidak terlalu fantastik. Temuan yang sama juga masih selaras ketika diturunkan untuk 

detail daerah-daerah di kuadran II, II dan IV. Daerah-daerah di kuadran IV seperti Maluku dan 

Maluku Utara memang tidak terlalu besar alokasi belanja fungsi lingkungan hidupnya di APBD. 

Pengecualian terjadi untuk Provinsi Aceh dan Sumatera Utara yang ternyata justru memiliki 

aloaksi belanja fungsi lingkungan hidup tinggi meski daerahnya berada di kuadran IV. 

Diselaraskan dengan hasil analisis pada Tabel 1 sebagai daerah dengan kemandirian 

fiscal APBD tertinggi, 5 besar daerah tersebut juga memiliki kinerja positif terkait besaran 

alokasi belanja fungsi lingkungan hidupnya dalam APBD. Sedikit simpangan terjadi pada 

korelasi dengan analisis Tabel 3 sebagai list daerah-daerah dengan potensi ekonomi positif ke 

depan. Hampir semua daerah tersebut justru belum memiliki alokasi belanja fungsi lingkungan 

Grafik 1 Rata-rata realisasi belanja APBD fungsi lingkungan hidup tahun 
2010–2017

Sumber: DJPK, Kemenkeu (data diolah)

Jika dikaitkan dengan analisis sebelumnya, daerah-daerah di kuadran I 
hampir semuanya juga memiliki rata-rata belanja fungsi lingkungan hidup 
yang tinggi. Tercatat hanya Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Barat menjadi 
daerah di kuadran I yang aloaksi belanja fungsi lingkungan hidupnya tidak 
terlalu fantastik. Temuan yang sama juga masih selaras ketika diturunkan 
untuk detail daerah-daerah di kuadran II, II, dan IV. Daerah-daerah di 
kuadran IV, seperti Maluku dan Maluku Utara memang tidak terlalu besar 
alokasi belanja fungsi lingkungan hidupnya di APBD. Pengecualian terjadi 
untuk Provinsi Aceh dan Sumatera Utara yang ternyata justru memiliki 
aloaksi belanja fungsi lingkungan hidup tinggi meski daerahnya berada di 
kuadran IV.

Diselaraskan dengan hasil analisis pada Tabel 1 sebagai daerah dengan 
kemandirian fiscal APBD tertinggi, lima besar daerah tersebut juga memiliki 
kinerja positif terkait besaran alokasi belanja fungsi lingkungan hidupnya 
dalam APBD. Sedikit simpangan terjadi pada korelasi dengan analisis  
Tabel 3 sebagai list daerah-daerah dengan potensi ekonomi positif ke 
depan. Hampir semua daerah tersebut justru belum memiliki alokasi 
belanja fungsi lingkungan hidup yang signifikan (terkecuali di Provinsi 
Sulawesi Selatan). Hal ini perlu menjadi bahan advokasi ke depan bahwa isu 
keberlanjutan dan komitmen tinggi terhadap pelestarian lingkungan hidup 
seharusnya juga menjadi aspek perhatian besar di dalam pembentukan 
struktur yang sehat bagi pengembangan ekonomi daerah. List daerah-
daerah berprestasi pada isu pelestarian lingkungan hidup justru layak 
diapresiasi dengan reward berupa daftar prioritas investasi.
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Kesimpulan dan Saran
Hasil kajian ini memiliki dampak implikasi kebijakan yang sangat kuat, 
khususnya jika dikaitkan dengan beberapa isu utama pembangunan. 
Implikasi yang utama tentu sebagai salah satu bahan evaluasi terkait 
pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Beberapa hasil temuan 
mengenai indikator kemandirian daerah dan prospek ekonomi ke depan 
jelas menjadi input terbaik bagi upaya perbaikan kebijakan desentralisasi 
fiskal di level nasional. Implikasi kebijakan lainnya juga terkait dengan 
permasalahan seberapa besar komitmen daerah terhadap isu pelestarian 
lingkungan hidup melalui alokasi belanja fungsi lingkungan hidup dalam 
APBD.

Pada periode awal, besaran komitmen tersebut bergerak senada dengan 
besaran kemampuan fiskal dalam APBD masing-masing daerah. Hipotesis 
yang diajukan adalah beberapa daerah dengan kapasitas fiskal tinggi dalam 
APBD, secara otomatis memiliki alokasi belanja fungsi lingkungan hidup 
yang juga besar. Namun, temuan di lapangan ternyata tidak membuktikan 
hal tersebut secara tepat. Ada beberapa temuan yang layak menjadi 
outlier ketika beberapa daerah dengan kapasitas fiskal besar dalam APBD, 
ternyata tidak memiliki komitmen anggaran yang tinggi pula. Sebaliknya 
ditemukan juga beberapa kasus di mana daerah dengan kapasitas fiskal 
rendah dalam APBD justru memiliki komitmen besar dalam alokasi belanja 
fungsi lingkungan hidup.

Meski sudah menjalankan era desentralisasi fiskal yang dimaknai adanya 
kebebasan bagi daerah dalam menjalankan kebijakan terkait politik 
anggaran di daerah, peran Pemerintah Pusat sepertinya masih sangat 
diharapkan dalam memberikan berbagai advokasi perbaikan pola 
belanja. Peningkatan kapasitas, khususnya terkait dengan sumber daya 
manusia (SDM) juga menjadi atensi lain yang dibutuhkan. Jangan sampai 
antardaerah, kemudian muncul kompetisi memperebutan SDM yang 
berkualitas dan daerah lainnya hanya mendapatkan sisa SDM lainnya. Isu 
yang sama juga ditujukan untuk mendorong peningkatan alokasi belanja 
fungsi lingkungan hidup secara signifikan dalam APBD setiap tahunnya.
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Beberapa kelemahan masih menjadi keterbatasan dari penelitian ini. 
Keterbatasan pertama terkait dengan substansi yang dianalisis. Hampir 
semua analisis mendasarkan kepada kinerja keuangan APBD semata 
tidak mendiskusikan isu lainnya, seperti kualitas belanja APBD maupun 
kelemahan regulasi. Keterbatasan data juga menjadi kendala di mana 
data yang dimiliki dari 2010–2016 memang sudah bersifat realisasi. 
Sayangnya, data 2017 masih bersifat anggaran sehingga dikhawatirkan 
akan sedikit menimbulkan dampak bias di dalam analisisnya. Pembaruan 
data anggaran tahun 2018, sepertinya akan menjadi hal yang menarik 
untuk dilakukan dalam penelitian selanjutnya selain upaya memperluas 
cakrawala pembahasan, baik dari aspek non-APBD maupun beberapa 
isu tematik dalam pembangunan lainnya, misalnya dampak terhadap 
pengentasan kemiskinan, gender, dan inklusivitas.
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Tuntutan dan Kebutuhan Peran 
Indonesia dalam Perubahan Iklim
Dengan posisi geostrategis Indonesia di antara dua benua dan dua samudra, 
serta sebagai paru-paru dunia Indonesia mempunyai peran strategis untuk 
menjaga sumber daya biodiversity yang mampu mengurangi dampak 
perubahan iklim. Namun demikian, ternyata dalam dua dekade terakhir ini, 
Indonesia justru mengalami peningkatan peringkat dalam hal kerentanan 
terhadap dampak perubahan iklim sebagaimana dilaporkan oleh Global 
Climate Risk Index (CRI), yaitu sebagai negara yang rentan terhadap 
bencana ekologis akibat perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, 
dan hujan badai. Tentunya, bencana ekologis tersebut akan merugikan 
perekonomian nasional, di mana dampaknya diperkirakan setara dengan 
1,4% dari nilai PDB saat ini di tahun 2050.

Oleh karenanya, Indonesia selain memang membutuhkan aksi dalam 
rangka meminimalkan dampak kerugian dari perubahan iklim, tuntutan 
global mendorong Pemerintah Indonesia untuk berkontribusi aktif 
pada setiap perundingan di tingkat global, serta berupaya mewujudkan 
komitmennya dalam pengendalian perubahan iklim di tingkat nasional. 
Upaya mitigasi perubahan iklim diwujudkan dalam bentuk penyusunan 
Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN GRK) dan Indonesia – 
Nationally Determined Contribution (NDC), sedangkan upaya adaptasi 
dilakukan melalui Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN 
API). Estimasi kebutuhan pendanaan untuk melakukan kegiatan mitigasi 
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dan adaptasi tersebut sebesar US$247,2 miliar atau sekitar Rp3,461 triliun 
untuk mencapai target penurunan emisi pada tahun 2030 seperti yang 
tertera dalam Second Biennial Update Report (BUR) 2018.

Tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap kebijakan 
pengelolaan pendanaan perubahan iklim saat ini melalui pemetaan peran 
dari aktor kunci yang terlibat, mengidentifikasi instrumen pendanaan 
yang digunakan serta menilai kecukupannya, menganalisis pemanfaatan 
pendanaan iklim melalui upaya mitigasi dan adaptasi serta mengevaluasi 
ouputnya, dan menyusun rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan 
optimalisasi kebijakan pemanfaatan dan peningkatan pendanaan 
perubahan iklim.

Aktor dan Instrumen Pendanaan Iklim
Tiga elemen aktor kunci dalam pendanaan perubahan iklim di Indonesia 
adalah pemerintah pusat dan daerah, sektor jasa keuangan, serta 
sektor swasta dan lainnya. Tiga institusi Pemerintah Pusat yang memiliki 
peranan penting dalam penganggaran dan pengoordinasian pembiayaan 
perubahan iklim, yaitu Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian 
PPN/Bappenas, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(KLHK). 

Kemenkeu bertanggung jawab untuk memastikan tersedianya pendanaan 
yang memadai untuk program dan kegiatan pengendalian perubahan 
iklim, termasuk memantau hasil pelaksanaan program dan kegiatan 
tersebut untuk melihat efektivitasnya. Untuk melaksanakan hal tersebut, 
Kemenkeu melacak pendanaan yang sudah ada, mengembangkan 
kebijakan fiskal yang berkenaan dengan pengendalian perubahan iklim, 
termasuk pengembangan instrumen transfer fiskal yang potensial 
Ecological Fiscal Transfer (EFT) yang dapat diimplementasikan, baik dari 
pusat ke daerah dan provinsi ke kabupaten/kota. Sementara itu, Bappenas 
sesuai mandat RAN-GRK dan RAN-API, berwenang untuk melakukan 
koordinasi dengan semua lembaga di tingkat pusat maupun daerah dan 
memonitor implementasi kegiatan yang ada dalam rencana aksi tersebut. 
Bappenas bersama dengan Kemenkeu memiliki tanggung jawab untuk 
dapat mengarusutamakan kebijakan perubahan iklim ke dalam rencana 
kerja dan anggaran K/L. 
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Sebagai institusi sektoral dan pelaksana, KLHK menjalankan fungsi 
koordinasi, sinergi, integrasi, dan leadership, termasuk MRV, baik di tingkat 
nasional (pusat dan daerah) maupun internasional sebagai National Focal 
Point (NFP) UNFCCC. KLHK bersama dengan Kemenkeu saat ini juga sedang 
mengawal pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) untuk pengelolaan 
dana lingkungan hidup yang disebut Badan Pengelola Dana Lingkungan 
Hidup (BPDLH)2. 

Selain peran dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Pemda) sesuai 
dengan kewenangannya di era desentralisasi memiliki peran yang 
sangat penting untuk menerapkan kebijakan dan perencanaan nasional 
dan subnasional di lapangan. Seperti yang tercantum dalam Peraturan 
Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang RAN-GRK, Pemerintah Provinsi 
wajib menyusun RAD GRK yang sejalan dengan RAN GRK, RPJPD, dan 
RTRWP/K. Dalam RAD GRK, Pemda perlu menyusun baseline emisi GRK, 
usulan rencana aksi mitigasi dan skala prioritasnya (termasuk estimasi 
pendanaan yang dibutuhkan), serta menentukan lembaga pelaksana dan 
sumber pendanaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan/program. 
Pemda juga berperan dalam mengalokasikan APBD untuk pelaksanaan 
kegiatan yang berfokus pada pengendalian sektor penyumbang emisi GRK 
yang penting atau sektor yang berperan dalam penurunan emisi GRK. 
Selain itu, Pemda mempunyai kewenangan untuk menerapkan kebijakan 
terkait pendapatan daerah (seperti izin lahan, pajak dan retribusi, serta 
lainnya) yang dapat mendukung pengendalian perubahan iklim. 
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Gambar 1 Aktor Kunci dalam Pendanaan Iklim 

Sebagaimana terlihat di Gambar 1, Pendanaan perubahan iklim dapat berasal 

dari berbagai sumber, yaitu dana publik, swasta, dan campuran. Dana publik dapat 

bersumber dari anggaran pemerintah maupun hibah dan pinjaman negara asing. Dana 

dari sumber internasional dapat disalurkan melalui anggaran pemerintah, pihak 

swasta, maupun LSM yang bertindak sebagai perantara. Di Indonesia, pendanaan 

iklim saat ini berasal dari anggaran pemerintah dan pendanaan internasional. 

Berdasarkan laporan BKF dan CPI (2014), pendanaan perubahan iklim di Indonesia 

didominasi oleh pendanaan domestik yang berasal dari anggaran pemerintah yaitu 

sebesar 66 persen, dan 34 persennya bersumber dari pendanaan publik internasional.  

Beberapa instrumen pendanaan publik yang telah ada di Indonesia antara lain: 

pendanaan melalui anggaran publik yang diperoleh dari penerimaan pajak dan bukan 

pajak, pengelolaan dana melalui trust fund, obligasi hijau (green bond) dan sukuk hijau 

(green sukuk), serta pendanaan multilateral dan pendanaan non-publik. Anggaran 

publik dialokasikan oleh pemerintah pusat dan daerah melalui belanja-belanja yang 

dilakukan oleh kementerian, lembaga serta pemerintah daerah di sector-sektor yang 

terkait dengan kebijakan mitigasi dan adapatasi perubahan iklim. Sedangkan, 

pengelolaan dana melalui trust fund telah dikelola oleh Indonesia Climate Change 

Trust Fund – ICCTF dibawah BAPPENAS dan sedang dikembangkan menjadi Badan 

Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di bawah Kemenkeu. Selain itu, 

Pemerintah Indonesia juga sudah mengeluarkan obligasi hijau (green bond) dan sukuk 

Gambar 1 Aktor kunci dalam pendanaan iklim
2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 

2018
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Sebagaimana terlihat di Gambar 1, Pendanaan perubahan iklim dapat 
berasal dari berbagai sumber, yaitu dana publik, swasta, dan campuran. 
Dana publik dapat bersumber dari anggaran Pemerintah maupun hibah 
dan pinjaman negara asing. Dana dari sumber internasional dapat 
disalurkan melalui anggaran Pemerintah, pihak swasta, maupun LSM 
yang bertindak sebagai perantara. Di Indonesia, pendanaan iklim saat 
ini berasal dari anggaran Pemerintah dan pendanaan internasional. 
Berdasarkan laporan BKF dan CPI (2014), pendanaan perubahan iklim 
di Indonesia didominasi oleh pendanaan domestik yang berasal dari 
anggaran Pemerintah yaitu sebesar 66%, dan 34%-nya bersumber dari 
pendanaan publik internasional. 

Beberapa instrumen pendanaan publik yang telah ada di Indonesia, antara 
lain pendanaan melalui anggaran publik yang diperoleh dari penerimaan 
pajak dan bukan pajak, pengelolaan dana melalui trust fund, obligasi 
hijau (green bond) dan sukuk hijau (green sukuk), serta pendanaan 
multilateral dan pendanaan nonpublik. Anggaran publik dialokasikan oleh 
Pemerintah Pusat dan Daerah melalui belanja-belanja yang dilakukan 
oleh kementerian, lembaga, serta Pemerintah Daerah di sektor-sektor 
yang terkait dengan kebijakan mitigasi dan adapatasi perubahan iklim. 
Sementara itu, pengelolaan dana melalui trust fund telah dikelola oleh 
Indonesia Climate Change Trust Fund – ICCTF di bawah BAPPENAS dan 
sedang dikembangkan menjadi Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup 
(BPDLH) di bawah Kemenkeu. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga 
sudah mengeluarkan obligasi hijau (green bond) dan sukuk hijau (green 
sukuk) yang telah mendapatkan penilaian Medium Green dari Centre for 
International Climate and Environmental Research (CICERO). Sementara 
sumber-sumber pendanaan multilateral telah diupayakan melalui 
skema Adaptation Fund (AF), Global Environment Facility (GEF), dan 
Green Climate Fund (GCF). Dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi 
pendanaan nonpublik untuk perubahan iklim, Pemerintah Indonesia 
telah mengeluarkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia pada 
tahun 2014 yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
(POJK) Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan 
bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Pendanaan 
nonpublik ini telah diimplementasikan melalui penerbitan obligasi hijau 
oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan Bank OCBC NISP.
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Perkembangan Pendanaan Publik Saat 
Ini: Anggaran Mitigasi dan Adaptasi
Mengingat sebagian besar pendanaan perubahan iklim di Indonesia 
masih didominasi oleh anggaran pemerintah, maka untuk memperkuat 
transparansi pendanaan perubahan iklim, Kemenkeu telah menginisiasi 
pelaksanaan penandaan anggaran (budget tagging) untuk kegiatan terkait 
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sejak tahun 2016. Mekanisme 
penandaan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi dan memantau 
perkembangan anggaran mitigasi dan adaptasi yang dialokasikan melalui 
APBN yang dikelola oleh enam K/L pelaksana mandat RAN GRK dan 
adaptasi dilakukan oleh tujuh belas K/L sesuai mandat RAN API3

Sebagai institusi sektoral dan pelaksana, KLHK menjalankan fungsi 
koordinasi, sinergi, integrasi, dan leadership, termasuk MRV, baik di tingkat 
nasional (pusat dan daerah) maupun internasional sebagai National 
Focal Point (NFP) UNFCCC. KLHK bersama dengan Kemenkeu saat ini 
juga sedang mengawal pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) untuk 
pengelolaan dana lingkungan hidup yang disebut Badan Pengelola Dana 
Lingkungan Hidup (BPDLH)4. Penandaan anggaran dilakukan terhadap 
Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dengan menggunakan 
sistem Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA). 
Hasil penandaan anggaran diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan 
evaluasi kegiatan mitigasi dan adaptasi oleh internal K/L dan memperkuat 
Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting). Selain itu, 
penandaan anggaran juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi 
untuk laporan di tingkat nasional dan internasional serta rujukan dalam 
Penyusunan Pembiayaan Inovatif Green Bond/Sukuk.

3  Pada 2018 baru 8 dari total 17 K/L yang mendapat mandat RAN API yang melaksanakan 
penandaan anggaran adaptasi
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Tabel 1  Anggaran mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Indonesia 
2016–2018

Berdasarkan penandaan anggaran perubahan iklim di Indonesia, secara 
nominal anggaran perubahan iklim Indonesia tumbuh 51,6% dari Rp72,4 
triliun pada tahun 2016 menjadi Rp109,7 triliun pada tahun 2018. 
Mayoritas anggaran pengendalian perubahan iklim Indonesia di tahun 
2018 dialokasikan untuk kegiatan mitigasi (55%), disusul oleh kegiatan 
adaptasi (34%), dan 11% untuk anggaran mitigasi yang memiliki co-benefit 
terhadap anggaran adaptasi. 
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Gambar 2 Komposisi anggaran mitigasi dan adaptasi tahun 2018

Anggaran perubahan iklim terbesar, baik dalam bentuk mitigasi maupun 
adaptasi, dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (KPUPR). Besarnya anggaran tersebut disebabkan KPUPR memiliki 
tugas dalam pembangunan infrastruktur fisik di beberapa bidang. 
Ditjen Bina Marga merupakan unit yang memiliki anggaran mitigasi 
terbesar, yaitu dalam rangka pembiayaan pemeliharaan jalan dan sistem 
penanganan persampahan kota. Bahkan, anggaran tersebut juga lebih 
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besar dibandingkan dengan konservasi dan rehabilitasi kawasan hutan 
yang terdegradasi yang dikeluarkan oleh Ditjen Konservasi Sumber Daya 
Alam dan Ekosistem KLHK. Sementara untuk kegiatan mitigasi perubahan 
iklim, nilai realisasinya mengalami peningkatan dari Rp52,45 triliun di 
tahun 2016 menjadi Rp85 triliun di tahun 2017. Kementan berhasil 
merealisasikan 96% dari anggaran mitigasinya pada tahun 2017, tertinggi 
dibandingkan dengan K/L lainnya. 

Dari sudut pandang sektoral, kegiatan mitigasi perubahan iklim di 
Indonesia masih terkonsentrasi pada sektor energi dan transportasi. 
Berdasarkan hasil penandaan anggaran, sekitar 77% dari anggaran 
mitigasi pada tahun 2018 didominasi oleh kegiatan yang berbasis energi 
dan transportasi dengan nilai Rp55,33 triliun. Selain itu, sebesar 98,81% 
dari Rp0,44 triliun anggaran Kementan pada tahun 2018 memiliki dampak 
langsung terhadap penurunan emisi GRK. Persentase tersebut merupakan 
yang tertinggi dibanding K/L lainnya. Namun demikian, karena penandaan 
anggaran adaptasi baru mulai dilakukan pada tahun 2018, nilai realisasinya 
belum terlihat. 

Selanjutnya sesuai mandat RAN API, kegiatan adaptasi difokuskan untuk 
lima bidang utama, yakni bidang ketahanan ekonomi, ketahanan sistem 
kehidupan, ketahanan ekosistem, ketahanan wilayah khusus, dan sistem 
pendukung. Ketahanan sistem kehidupan dan ketahanan ekonomi menjadi 
dua bidang prioritas dalam kegiatan adaptasi yang berkontribusi terhadap 
lebih dari 80% anggaran adaptasi pada tahun 2018. Lebih dari setengah 
anggaran adaptasi di tahun 2018 didukung oleh bidang ketahanan sistem 
kehidupan dengan nilai sebesar Rp27,17 triliun yang diikuti oleh bidang 
ketahanan ekonomi dengan proporsi mencapai 26%. Mayoritas anggaran 
adaptasi berada di KPUPR dengan kegiatan yang mencakup empat dari 
lima bidang adaptasi, sedangkan KLHK memiliki anggaran terbesar di 
bidang ekosistem.
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Output Mitigasi dan Adaptasi dengan 
Alokasi Pendanaan Tertinggi
Jika dilihat berdasarkan output, alokasi anggaran mitigasi pada tahun 
2018 paling besar disalurkan untuk pengadaan prasarana perkeretaapian 
(merupakan prioritas nasional) oleh Kemenhub dengan nilai anggaran 
mencapai Rp13,7 triliun. Kereta api merupakan transportasi publik massal 
yang jika digunakan dengan optimal akan mengurangi emisi karbon yang 
dikeluarkan oleh kendaraan pribadi. Selanjutnya, output dengan nilai 
anggaran tertinggi kedua hingga kelima merupakan output yang berasal 
dari KPUPR yaitu rekonstruksi jalan, pembangunan jalan, pemeliharaan 
rehabilitasi jalan, dan pemeliharaan rutin jalan.
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Gambar 3 Output Mitigasi dengan Alokasi Pendanaan Tertinggi  

Sementara itu untuk adaptasi, pada tahun 2018, anggaran paling besar 

dialokasikan kepada KPUPR untuk membiayai output berupa Pembangunan 

bendungan, pembangunan rumah susun, sungai yang dinormalisasi dan tanggul yang 

dibangun/ditingkatkan, unit air baku yang dibangun, serta pembangunan fasilitas 

peningkatan kualitas rumah swadaya. Pembangunan unit air baku dan bendungan 

Gambar 3 Output mitigasi dengan alokasi pendanaan tertinggi 

Sementara untuk adaptasi, pada tahun 2018, anggaran paling besar 
dialokasikan kepada KPUPR untuk membiayai output berupa pembangunan 
bendungan, pembangunan rumah susun, sungai yang dinormalisasi dan 
tanggul yang dibangun atau ditingkatkan, unit air baku yang dibangun, 
serta pembangunan fasilitas peningkatan kualitas rumah swadaya. 
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Pembangunan unit air baku dan bendungan merupakan output yang 
mendukung dalam hal bidang kedaulatan pangan yang menjadi salah satu 
tujuan Nawacita pemerintahan saat ini.
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Meskipun proyek fisik memiliki dampak langsung terhadap penurunan 
emisi, bukan berarti proyek-proyek nonfisik tidak memiliki dampak dalam 
pencapaian target tersebut. Sebagai contoh, penyusunan regulasi di bidang 
Energi Baru Terbarukan (EBT) yang dikeluarkan oleh Ditjen Energi Baru 
Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) KESDM membutuhkan anggaran 
yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan pembangunan pembangkit 
listrik EBT itu sendiri. Akan tetapi, dampak dari regulasi tersebut dapat 
lebih masif jika regulasi tersebut dapat mendorong Independent Power 
Producer untuk beralih dan masuk ke pasar energi EBT. Dengan demikian, 
walaupun sulit diukur dampaknya, proyek nonfisik juga dapat memiliki 
dampak terhadap penurunan emisi. 
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Apakah Pendanaan Saat Ini 
Mencukupi?
Seperti telah disebutkan sebelumnya, dibutuhkan total pendanaan sekitar 
Rp3.307,2 triliun untuk mencapai target NDC sepanjang tahun 2018–2030 
(estimasi di dalam BUR 2018) atau sekitar Rp288,4 triliun per tahun. 
Alokasi anggaran perubahan iklim di tahun 2018 tumbuh positif sebesar 
14,7% dari tahun sebelumnya dan 51,1% dibandingkan 2016. Meskipun 
total anggaran yang telah dialokasikan untuk kegiatan pengendalian 
perubahan iklim menunjukkan peningkatan selama tiga tahun terakhir, 
namun alokasi kegiatan mitigasi mengalami penurunan. 

Jika dibandingkan dengan rata-rata per tahun estimasi kebutuhan 
pendanaan perubahan iklim yang disebutkan di dalam BUR 2018 (yaitu 
sekitar Rp288,4 triliun per tahun), besar anggaran perubahan iklim yang 
dialokasikan saat ini untuk mitigasi dan adapatasi sekitar Rp110 triliun 
masih di bawah estimasi kebutuhan pendanaan perubahan iklim, atau 
sekitar 38% dari nilai estimasi kebutuhan tahunan. Namun jika hanya 
memperhitungkan, kegiatan mitigasi perubahan iklim maka nilainya akan 
semakin kecil, yaitu hanya sekitar 25% dari estimasi kebutuhan tahunan. 
Data ini menunjukkan bahwa alokasi pendanaan publik untuk perubahan 
iklim yang sudah ada saat ini masih belum cukup untuk mendanai kegiatan 
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, terutama untuk kegiatan adaptasi 
yang membutuhkan pendanaan yang sangat besar. 

Beberapa strategi perlu dilakukan untuk dapat memobilisasi, baik dana 
publik maupun nonpublik. Dengan melihat peluang dan potensi dana 
dari pihak nonpublik, Pemerintah dapat melakukan reposisi pendanaan 
dengan mengevaluasi kegiatan mana yang memang harus didanai oleh 
Pemerintah dan kegiatan mana yang dapat didanai pihak lain. Sebagai 
contoh, hasil analisis penandaan anggaran perubahan iklim telah dapat 
dimanfaatkan dalam proses identifikasi proyek yang potensial untuk 
mendapatkan pembiayaaan dari sukuk hijau. Ke depannya, hasil analisis 
tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk mobilisasi pendanaan publik 
lainnya melalui berbagai instrumen di antaranya melalui skema transfer, 
baik dari pusat ke daerah, seperti dana perimbangan (DAU, DBH, DAK), 
dana desa, dana insentif daerah; serta melalui skema transfer Provinsi ke 
kabupaten atau kota melalui instrumen Ecological Fiscal Transfer.
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Implikasi Kebijakan  
dan Agenda ke Depan
Melihat urgensi dan kebutuhan pendanaan perubahan iklim di Indonesia, 
strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah sebagai berikut:

Penajaman Peran Pemerintah dalam Pendanaan Perubahan Iklim1.  

Sebagai tindak lanjut dari berbagai rencana aksi pengendalian 
perubahan iklim yang telah disusun, pemerintah perlu untuk 
mengestimasi secara lebih akurat dan mendetil kesenjangan 
pendanaan yang ada dengan melihat perbedaan antara kebutuhan 
dan kemampuan pendanaan yang ada saat ini. Selanjutnya, perlu 
dilakukan identifikasi pemangku kepentingan terkait serta pembagian 
peran yang jelas, misalnya mengidentifikasi kegiatan mana yang perlu 
didanai oleh pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, seta mana 
yang bisa didanai oleh sektor non-publik. Setelah itu, pemerintah 
dapat mengidentifikasi potensi sumber pendanaan lainnya baik dari 
publik, non-publik, maupun kombinasi keduanya termasuk merancang 
strategi mobilisasinya. 

Penyusunan Kerangka Pendanaan Publik untuk Pengendalian 2. 
Perubahan Iklim (Climate Change Fiscal Framework - CCFF) 

CCFF akan menjadi alat yang baik untuk memandu Pemerintah dalam 
menyusun mekanisme fiskal yang mengakomodir prioritas nasional 
untuk aksi perubahan iklim. Kerangka ini akan mendorong harmonisasi 
antara pendanaan sektor publik dan nonpublik, meningkatkan 
akuntabilitas pengelolaan dana iklim, serta mendorong efektivitas 
aksi pengendalian perubahan iklim di tingkat pusat maupun daerah. 

Optimalisasi Pemanfaatan Penandaan Anggaran Perubahan Iklim3.  

Meskipun penandaan anggaran terlihat sebagai suatu kegiatan teknis, 
namun manfaatnya terbilang besar untuk mendukung pengelolaan 
pendanaan iklim sektor publik yang optimal dan akuntabel. Beberapa 
agenda utama yang harus segera dilakukan, antara lain optimalisasi 
pengarusutamaan isu perubahan iklim ke dalam perencanaan dan 
penganggaran di tingkat K/L melalui peningkatan kapasitas SDM 
pelaksana penanda anggaran perubahan iklim di masing-masing K/L, 
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serta perlunya mekanisme yang jelas dalam menurunkan rencana aksi 
ke dalam kegiatan K/L. Selain itu, diperlukan pengembangan instrumen 
pengukuran efektivitas anggaran perubahan iklim, penyempurnaan 
prosedur penandaan anggaran perubahan iklim, serta integrasi 
dan sinergi sistem yang dapat digunakan untuk mendukung proses 
penandaan anggaran, di antaranya Sistem Monitoring Kinerja Terpadu 
(SMART), Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAN GRK 
dan RAD GRK, serta Sistem Registri Nasional (SRN) dan membutuhkan 
koordinasi yang kuat antar K/L yang mengelolanya. 

Pembangunan Ekosistem Kesadaran Perubahan Iklim4.  

Di samping itu, investasi di proyek fisik, Pemerintah perlu mendorong 
kegiatan yang bersifat enabling environment, seperti dalam bentuk 
capacity building, subsidi atau tax cut untuk kegiatan bersifat ramah 
lingkungan, standardisasi ataupun regulasi itu sendiri. Kegiatan 
tersebut dapat memobilisasi arus sumber pembiayaan pembiayaan 
iklim, terutama dari sektor swasta. Hal ini menjadi sangat penting 
bagi pencapaian target NDC, RAN-GRK, maupun RAN-API karena 
pada dasarnya anggaran Pemerintah tidak akan dapat memenuhi 
kebutuhan untuk pencapaian target tersebut.

Untuk mendukung pencapaian strategi tersebut, diperlukan tahapan 
pelaksanaan dalam rangka pemenuhan pendanaan perubahan iklim yang 
secara umum digambarkan dalam rencana kerja sebagai berikut. 
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KIPRAH BADAN KEBIJAKAN FISKAL 
KEMENTERIAN KEUANGAN  

DALAM PENGELOLAAN  
KERJA SAMA INTERNASIONAL 

UNTUK PENDANAAN PERUBAHAN 
IKLIM DI INDONESIA

Wahyu Septia Wijayanti

Pendahuluan
Pada tahun 2015, negara-negara yang terlibat dalam 21th Conference of 
Parties – United Nation Framework Convention on Climate Change (COP 21 
UNFCCC) telah menyetujui Perjanjian Paris yang berisi kesepakatan para 
negara pihak (parties) untuk menjaga agar kenaikan suhu global berada 
2oC di bawah level pra-industri, dan melakukan upaya lebih lanjut untuk 
membatasinya sampai dengan di bawah 1,5oC. Dalam rangka melaksanakan 
persetujuan Paris, negara pihak diminta untuk menyampaikan Nationally 
Determined Contribution (NDC) yang didasarkan pada kondisi masing-
masing negara. Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia telah meratifikasi 
Perjanjian Paris melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang 
Pengesahan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan 
Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim. Selain itu, Indonesia juga 
telah menyampaikan dokumen NDC yang berisikan komitmen Indonesia 
untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebesar 29% 
di bawah tingkat business as usual (BAU) dengan upaya domestik dan 41% 
di bawah tingkat BAU dengan dukungan Internasional.
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Untuk mencapai target yang ambisius tersebut, tentunya diperlukan 
pendanaan untuk aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (climate 
finance) yang sangat besar. Studi dari Project Catalyst tahun 20095. 
Mengingat besarnya nilai pendanaan perubahan iklim yang diperlukan, 
Pemerintah Indonesia tidak mungkin hanya mengandalkan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara. Oleh karena itu, sejalan dengan prinsip 
common but differentiated responsibilities yang dianut oleh Perjanjian 
Paris, negara maju akan memberikan dukungan finansial kepada negara 
berkembang untuk aksi pengendalian perubahan iklim. Kebutuhan untuk 
mobilisasi sumber daya inilah yang selanjutnya menjadikan isu pendanaan 
perubahan iklim sangat krusial.

Artikel ini bertujuan untuk memaparkan usaha-usaha yang telah dilakukan 
oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan untuk menjalin kerja 
sama internasional dalam rangka pengelolaan pendanaan perubahan iklim 
di Indonesia. Hal tersebut akan dilakukan dengan pertama, memberikan 
ilustrasi singkat tentang UNFCCC dan pendanaan perubahan iklim yang 
akan dilanjutkan dengan deskripsi umum terkait lanskap pendanaan 
perubahan iklim di Indonesia. Pada bagian berikutnya, usaha-usaha 
yang telah dilakukan Pemerintah, khususnya Badan Kebijakan Fiskal 
Kementerian Keuangan dalam mengelola pendanaan perubahan iklim 
akan diulas secara ringkas dengan fokus pada beberapa kerja sama 
yang signifikan, seperti keikutsertaan pada Green Climate Fund (GCF), 
keanggotaan pada Koalisi Menteri Keuangan untuk Perubahan Iklim, serta 
pembentukan Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Pendanaan Perubahan Iklim  
dan UNFCCC
Secara umum, terdapat berbagai definisi terkait terminologi pendanaan 
perubahan iklim (climate finance). Climate Policy Initiative (CPI) 
mendeskripsikannya sebagai dukungan finansial untuk aktivitas adaptasi 
dan mitigasi, termasuk peningkatan kapasitas, riset dan pengembangan, 
serta usaha lain untuk memfasilitasi transisi menuju pembangunan yang 

5 UNFCCC, Investment and Financial Flows to Adress Climate Change 99–123 (2007)
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climate resilient dan rendah karbon6. Yang terakhir, Sekretariat UNFCCC 
mendefinisikan pendanaan perubahan iklim sebagai seluruh pendanaan 
lokal, nasional, dan transnasional, baik yang berasal dari sektor publik, 
sektor swasta, maupun sumber alternatif pendanaan lain yang bertujuan 
untuk mendukung aksi mitigasi dan adaptasi untuk pengendalian 
perubahan iklim.

UNFCCC telah memberikan kerangka legal untuk pendanaan perubahan 
iklim, di mana kerangka tersebut memuat bahwa para negara pihak 
(parties) menyetujui bahwa fenomena perubahan iklim membutuhkan 
kerja sama yang seluas mungkin antara negara-negara di dunia untuk 
berpartisipasi secara efektif dalam memberikan respons internasional yang 
tepat, sejalan dengan prinsip “common but differentiated responsibilities 
and respective capabilities”7.

Lanskap Climate Finance di Indonesia
Meskipun pendanaan perubahan iklim memiliki peran sentral dalam 
aksi pengendalian perubahan iklim, secara global arsitektur pendanaan 
perubahan iklim sangat kompleks dan selalu berevolusi8. Berdasarkan 
sumbernya, pendanaan perubahan iklim dapat dibedakan menjadi dana 
publik yang secara umum disalurkan melalui mekanisme penganggaran 
Pemerintah, serta dana swasta yang dapat dihimpun dari investasi 
swasta, maupun interaksi di pasar karbon. Selain dua sumber tersebut, 
pendanaan hibrida (hybrid financing) juga dapat pula dikembangkan untuk 
meningkatkan investasi sektor swasta. Selain sumber yang bervariasi, 
terdapat pula berbagai bentuk pendanaan untuk aksi perubahan iklim, 
seperti hibah, pinjaman konsesional, pembayaran untuk jasa, mekanisme 
de-risking, dan foreign direct investment. Berbagai bentuk pendanaan 
ini penting untuk membantu memberikan dukungan yang sesuai dengan 
kebutuhan proyek/negara yang bersangkutan. Selain itu, terdapat pula 
6 Stewart et al (2011), Governing a Fragmented Climate Finance Regime, in The World 

Bank Legal Review: International Financial Institutions and Global Legal Governance, p. 
363-388

7 Ludemann, Ruppel (2013), International Climate Finance: Policies, Structures and 
Challenges, in Climate Change: International Law and Global Governance, . 375 - 408

8 Stewart et al (2011), Governing a Fragmented Climate Finance Regime, in The World 
Bank Legal Review: International Financial Institutions and Global Legal Governance, p. 
363-388
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berbagai saluran pendanaan, baik yang spesifik terkait perubahan iklim, 
seperti GCF, Adaptation Fund, dan sebagainya maupun saluran nonspesifik 
melalui multilateral development banks, development partners, dan 
sebagainya.

Dengan demikian, arsitektur pendanaan perubahan iklim dapat dikatakan 
terfragmentasi (karena melibatkan banyak aktor dan tidak terintegrasi) 
serta pluralistik (karena memiliki berbagai variasi bentuk dan jenis 
mekanisme pendanaan). Hal ini tentunya menimbulkan tantangan sendiri 
bagi Pemerintah dalam pengelolaannya. Agar dapat dikelola secara optimal, 
konsep tata kelola pendanaan perubahan iklim seyogyanya dapat dibuat 
sedemikian rupa sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas 
dengan tetap membangun linkage antara berbagai sumber pendanaan, 
serta menyediakan kerangka/platform yang mendorong tumbuhnya rasa 
saling percaya antara pemberi donor dan penerima donor9 mengestimasi 
bahwa USD60 miliar per tahun diperlukan untuk mendukung investasi di 
negara berkembang untuk mencapai target 2oC berdasarkan Perjanjian 
Paris. 

Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Sekretariat UNFCCC tahun 2007 
mengestimasi tambahan investasi antara USD49 miliar sampai dengan 
USD171 miliar per tahun diperlukan untuk aksi adaptasi perubahan iklim 
sebelum 203010. Definisi lain memandang konsepsi pendanaan perubahan 
iklim secara lebih bervariasi tergantung sumbernya; konsepsi yang terbatas 
mendefinisikannya sebagai aliran pendanaan dari negara maju dan negara 
berkembang, sedangkan konsepsi tingkat intermediate memasukkan juga 
seluruh aliran pendanaan cross-border, serta konsepsi paling luas dari 
pendanaan perubahan iklim melibatkan juga investasi domestik di dalam 
negara berkembang untuk mendanai aksi penanggulangan perubahan 
iklim11. Dalam implementasinya, konsep “common but differentiated 
responsibilities and respective capabilities” yang tercantum dalam Pasal 4 
paragraf 4 UNFCCC, menjadi prinsip panduan yang sangat penting. Prinsip 
ini mengakui bahwa tanggung jawab atas penyebab perubahan iklim 

10  Buchner, Barbara, Angela Falconer, Morgan Hervé-Mignucci, Chiara Trabacchi& Marcel 
Brinkmann, 2011, The Landscape of Climate Finance, Climate Policy Initiative, available 
at http://climatepolicyinitiative.org/publication/the-landscape-of-climate-finance/

11  Preamble to the UNFCCC
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sebagian besar dapat dikaitkan dengan aktivitas negara-negara maju, 
sedangkan dampak negatif perubahan iklim sebagian besar dirasakan 
oleh negara-negara berkembang secara tidak proporsional.

Oleh karena itu, berdasarkan konsep tersebut, dan sebagaimana tercantum 
pada Pasal 9 Perjanjian Paris, negara maju berkewajiban untuk membantu 
negara berkembang dalam memenuhi biaya terkait aksi pengendalian 
perubahan iklim. Dengan kata lain, mobilisasi pendanaan perubahan 
iklim, kemudian menjadi sarana yang krusial untuk mendistribusikan 
beban dan biaya yang terkait dengan perubahan iklim secara lebih fair. 
Hal tersebut menyiratkan bahwa pendanaan perubahan iklim memegang 
peranan penting dalam usaha penanggulangan perubahan iklim melalui 
kerja sama internasional12. Hal ini ditunjukkan oleh berbagai variabel yang 
terlibat dalam pendanaan perubahan iklim, seperti variasi aktor, sumber 
pendanaan, saluran pendanaan, serta variasi bentuk dan jenis pendanaan 
yang diberikan13.

Pengelolaan Climate Finance  
di Indonesia
Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk pengendalian 
perubahan iklim, misalnya Rencana Aksi Nasional – Penurunan Emisi Gas 
Rumah Kaca (RAN-GRK), Rencana Aksi Nasional- Adaptasi Perubahan Iklim 
(RAN-API), dan NDC. Dalam dokumen NDC, Indonesia berkomitmen untuk 
mencapai target pengurangan emisi pada tahun 2030 sebesar 29% dengan 
sumber daya domestik, dan hingga 41% dengan dukungan internasional, 
serta meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Dalam rangka 
mencapai komitmen tersebut, untuk membiayai aksi perubahan iklim, 
Pemerintah perlu memastikan adanya pendanaan yang tersedia untuk 
membiayai program perubahan iklim, serta memantau perkembangan 
dan capaian dari program yang dilaksanakan.

Berkenaan dengan komitmen Indonesia dalam aksi pengendalian 
perubahan iklim, Kementerian Keuangan cq Pusat Kebijakan Pembiayaan 
Perubahan Iklim (PKPPIM) Badan Kebijakan Fiskal telah berperan aktif 

12 Watson &Schalatek, The Global Climate Finance Architecture 2019
13 Ibid
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dan bekerja sama dengan sejumlah stakeholders dalam mengelola 
climate finance di Indonesia. Sebagai salah satu contoh, Kementerian 
Keuangan dengan melibatkan sejumlah kementerian/lembaga lain telah 
mengembangkan dan melaksanaan penandaan anggaran perubahan 
iklim (climate budget tagging) yang merupakan sebuah mekanisme dalam 
memetakan kegiatan Pemerintah di sejumlah kementerian dan lembaga 
dalam menurunkan emisi gas rumah kaca, serta upaya meningkatkan 
ketahanan atas dampak perubahan iklim yang didanai oleh anggaran 
negara. Selain itu, dalam rangka pendanaan perubahan iklim, Pemerintah 
Indonesia juga telah menerbitkan Green Sukuk pada tahun 2018 dan 2019 
sebagai inovasi dalam pengembangan sumber pendanaan aksi perubahan 
iklim. Penerbitan surat utang hijau dimaksud mendapat sambutan 
positif investor global dan telah memperoleh delapan penghargaan 
internasional.

Selain melalui kebijakan fiskal terkait dengan penanggulangan perubahan 
iklim di dalam negeri, Pemerintah Republik Indonesia juga telah berusaha 
mengoptimalkan pengelolaan pendanaan perubahan iklim melalui 
pemanfaatan kerja sama internasional. Saat ini, Kementerian Keuangan cq 
PKPPIM memiliki wewenang sebagai National Designated Authority (NDA) 
dari Green Climate Fund yang berperan penting dalam meningkatkan 
akses pendanaan Indonesia terhadap fasilitas pendanaan global. Selain 
itu, dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan pendanaan perubahan 
iklim, saat ini Pemerintah Indonesia juga telah mendirikan Badan Layanan 
Umum (BLU) yang dinamakan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup 
(BPDLH) yang akan mengelola seluruh pendanaan lingkungan hidup di 
Indonesia yang berasal dari berbagai sumber. Yang terakhir, bersama 
dengan sejumlah negara dan lembaga internasional terkait, Menteri 
Keuangan Indonesia juga telah bergabung dalam Koalisi Menteri Keuangan 
Untuk Aksi Perubahan Iklim (Finance Ministers Coalition for Climate 
Action). Melalui forum tersebut, para Menteri Keuangan diharapkan dapat 
saling mendorong penggunaan kebijakan fiskal, manajemen keuangan 
publik, serta mobilisasi pendanaan perubahan iklim untuk meningkatkan 
aksi pengendalian perubahan iklim, baik secara domestik maupun global. 
Subbagian berikut akan menyajikan uraian ringkas terkait kiprah BKF cq 
PKPPIM Kementerian Keuangan dalam mengelola kerja sama internasional 
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untuk pendanaan perubahan iklim di Indonesia, khususnya terkait peran 
sebagai National Designated Authority GCF, keanggotaan pada Finance 
Ministers for Climate Action, serta Pembentukan BLU-BPDLH.

Peran National Designated Authority  
bagi Green Climate Fund
Green Climate Fund (GCF) merupakan sebuah entitas yang melaksanakan 
mekanisme finansial dari United Nations Framework Convention on 
Climate Change (UNFCCC) yang dibentuk oleh Conference of the Parties 
pada COP 16 di Cancun, Meksiko pada tahun 2010. GCF dibentuk dengan 
tujuan mendukung usaha negara-negara berkembang untuk merespons 
tantangan perubahan iklim, serta transisi menuju pembangunan yang 
lebih rendah emisi dan climate resilient. GCF mendukung proyek, program, 
kebijakan, dan aktivitas penanggulangan perubahan iklim di negara 
berkembang. Secara lebih rinci, area pendanaan GCF meliputi aktivitas 
mitigasi (akses dan pembangkit energi; transportasi; penggunaan hutan 
dan lahan; bangunan, perkotaan, industri, dan peralatan), serta adaptasi 
(kesehatan, pangan, dan air; mata pencaharian masyarakat dan komunitas; 
ekosistem dan jasa lingkungan; infrastruktur dan lingkungan binaan).

Berdasarkan estimasi yang dilakukan oleh Climate Development Knowledge 
Network (CDKN) pada tahun 2016, potensi manfaat yang dapat diperoleh 
Indonesia dari GCF untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim mencapai 
USD2,8 miliar per tahun. Nilai ini tidak terbatas pada pendanaan saja, 
namun juga manfaat-manfaat lain seperti peningkatan kapasitas.

BKF cq PKPPIM mewakili Menteri Keuangan Indonesia, telah ditetapkan 
sebagai National Designated Authority (NDA) berdasarkan Keputusan 
Menteri Keuangan Nomor 756/KMK.10/2017. NDA berfungsi sebagai focal 
point komunikasi antara negara dan GCF. Dalam menjalankan wewenang 
sebagai NDA, BKF memiliki peran sebagai berikut: 

Menjalankan kepemimpinan strategis atas kegiatan GCF di Indonesia;1. 

Menyusun 2. Country Programme bersama Kementerian/Lembaga yang 
relevan; 

Menominasikan entitas nasional untuk mendapatkan akreditasi dari 3. 
GCF;
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Menerbitkan Surat Pernyataan Tidak Keberatan (4. No Objection Letter) 
atas proposal pendanaan kepada GCF; dan

Memimpin implementasi program Dukungan Kesiapan dan Persiapan 5. 
(Readiness and Preparatory Support Program).

Sampai dengan akhir 2018, Indonesia telah berhasil memperoleh dukungan 
cukup signifikan dari GCF, yang meliputi Program Kesiapan GCF untuk 
memperkuat institusi kesekretariatan Nationally Designated Authority 
(NDA) GCF dan Lembaga Terakreditasi Nasional, Program Persiapan Proyek 
Pembangunan Bus Rapid Transit di Semarang, pendanaan pada proyek 
Geothermal Resource Risk Mitigation Facility (GREM), serta pendanaan 
pada proyek Climate Investor One (CIO).

Tabel 1 Dukungan GCF di Indonesia

No Program/Proyek Area Dampak
Pendanaan GCF 

(USD juta)
Co-Financing

(USD juta)

Estimasi 
Penurunan Emisi 

(TCO2/year)

1 Program Kesiapan GCF 
untuk memperkuat 
institusi NDA dan Lembaga 
Terakreditasi Nasional

N/A 0,85 - N/A

2 Feasibility Study proyek Bus 
Rapid Transit Development 
di Semarang

Transportasi 
rendah emisi

0,79 0,47 -

3 Geothermal Resource Risk 
Mitigation (GREM)

Akses energi 
dan pembangkit 
listrik

100 310
6.200.000–
9.300.000

4 Climate Investor One Akses energi 
dan pembangkit 
listrik; Gedung; 
Perkotaan; 
Industri, dan 
appliances

100 721,5 87.000

Jumlah pendanaan yang didapatkan Indonesia jika dibandingkan dengan 
estimasi CDKN masih sangat jauh. Untuk mengoptimalkan potensi 
tersebut, NDA GCF berusaha mendorong lembaga domestik untuk menjadi 
lembaga terakreditasi. Saat ini hanya PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) 
yang menjadi lembaga terakreditasi nasional, sedangkan dua institusi lain 
yaitu Kemitraan dan Indonesia Infrastructure Finance (IIF) masih dalam 
proses akreditasi. Usaha lain adalah peningkatan jumlah dan kualitas 
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proposal pendanaan yang sesuai dengan kriteria investasi GCF. NDA GCF 
juga aktif melibatkan kelompok-kelompok masyarakat untuk mendorong 
munculnya proyek-proyek yang lebih tepat sasaran dalam menjawab 
kebutuhan mereka.

Koalisi Menteri Keuangan  
untuk Perubahan Iklim
Pada sekitar pertengahan tahun 2019, Indonesia memutuskan untuk 
bergabung ke dalam Koalisi Menteri Keuangan untuk Perubahan Iklim 
(Coalition of Finance Ministers for Climate Action). Koalisi ini merupakan 
tindak lanjut dari Climate Finance Ministerial Meeting: Enhancing  
Finance Ministerial Leadership on Climate-Smart Development yang 
diselenggarakan di Bali pada rangkaian Sidang Tahunan International 
Monetary Fund-World Bank Group (IMF-WBG) 2018 yang dihadiri oleh 
para Menteri Keuangan dari negara maju dan negara berkembang. 
Pada acara tersebut, para Menteri Keuangan mendukung perlunya 
meningkatkan engagement melalui pembentukan koalisi global di level 
menteri. Dengan demikian, terdapat platform untuk memperkuat suara 
para Menteri Keuangan dalam diskusi perubahan iklim melalui collective 
leadership dalam climate-smart development action and finance, baik 
pada level nasional maupun global. Menindaklanjuti pertemuan di 
Bali pada bulan Oktober 2018, Menteri Keuangan Chile dan Menteri 
Keuangan Finlandia, kemudian mengajukan diri untuk memimpin proses 
pembentukan Koalisi.

Pembentukan Koalisi Menteri Keuangan untuk Perubahan Iklim bertujuan 
untuk menyediakan forum untuk berbagi pengalaman dan praktik 
penggunaan kebijakan fiskal, serta manajemen keuangan publik dalam 
mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Koalisi diharapkan dapat 
menciptakan collective leadership dalam aspek ekonomi dari perubahan 
iklim, serta menjadi platform untuk menyuarakan agenda sustainable 
economic growth pada forum nasional maupun internasional.

Dalam menjalankan aktivitasnya, Koalisi mengadopsi Helsinki Principles 
yang bersifat aspirasional, namun tidak mengimplikasikan kewajiban bagi 
Negara anggota untuk mengimplementasikannya. Endorsement terhadap 
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Helsinki Principles oleh Negara anggota Koalisi mengilustrasikan dukungan 
politis dari para Menteri Keuangan untuk penggunaan kebijakan fiskal 
dan ekonomi dalam mendorong aksi perubahan iklim. Helsinki Principles 
memuat enam prinsip, yaitu:

Menyelaraskan kebijakan dan praktik Koalisi dengan komitmen 1. Paris 
Agreement. 

Saling berbagi pengalaman dan keahlian satu sama lain demi 2. 
terciptanya mutual encouragement dan collective understanding 
tentang kebijakan dan praktik untuk aksi perubahan iklim. 

Berusaha mengimplementasikan langkah-langkah yang dapat 3. 
mewujudkan effective carbon pricing. 

Mempertimbangkan isu perubahan iklim dalam kebijakan 4. 
makroekonomi, perencanaan fiskal, penganggaran, manajemen 
investasi publik, serta praktik pengadaan barang dan jasa. 

Memobilisasi sumber pendanaan swasta untuk 5. climate finance, 
melalui fasilitasi investasi dan pengembangan sektor keuangan yang 
mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. 

Berperan secara aktif dalam pencapaian 6. Nationally Determined 
Contributions (NDCs) yang tercantum dalam Paris Agreement.

Keanggotaan pada Koalisi tersebut memberikan dampak yang positif 
bagi aksi penanggulangan perubahan iklim di Indonesia, terutama karena 
alasan sebagai berikut:

Maksud dan tujuan Koalisi sejalan dengan komitmen Indonesia dalam 1. 
aksi pengendalian perubahan iklim. Selain itu, Helsinki Principles 
secara umum memuat hal yang sudah/akan dilaksanakan Indonesia.

Indonesia dapat memanfaatkan forum tersebut untuk memperluas 2. 
peran melalui berbagi pengalaman atas kesuksesan dan kendala yang 
dihadapi dalam proses integrasi dan pengarusutamaan isu perubahan 
iklim dalam proses pembangunan nasional.

Melalui forum dimaksud, Indonesia juga dapat belajar dari negara lain 3. 
atas pengembangan kebijakan isu perubahan iklim dan lingkungan, 
seperti kebijakan carbon tax, carbon trade, investasi swasta, dan 
pengalaman kisah sukses dan hambatan dari sejumlah negara lain.
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Pembentukan BLU Badan Pengelola Dana 
Lingkungan Hidup (BPDLH)
Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2009 (tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), Peraturan 
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 (tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan 
Hidup (IELH), serta Peraturan Presiden No 77/2018 (tentang BPDLH), saat 
ini Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan proses pembentukan BLU 
BPDLH. BPDLH diharapkan dapat mendukung pengembangan instrumen 
pembiayaan aksi pengendalian perubahan iklim Indonesia melalui skema 
pinjaman, hibah, subsidi, perdagangan karbon, dan instrumen/fasilitas 
lainnya sesuai dengan peraturan.

Usulan pembentukan BPDLH dilatarbelakangi oleh Peraturan Pemerintah 
Nomor 46 Tahun 2017 tentang instrumen lingkungan hidup, serta 
menindaklanjuti rekomendasi KPK agar pengelolaan dana terkait 
lingkungan hidup dapat dikoordinir oleh satu lembaga, yaitu Kemenkeu 
sehingga akuntabilitas dan transparansi lebih terjaga, program-program 
lingkungan lebih cepat tertangani, serta peningkatan efektivitas dan 
efisiensi pengelolaan dana.

BPDLH dengan demikian dibentuk dengan visi untuk menjadi pengelola 
dana lingkungan hidup yang profesional, kredibel, dan dipercaya oleh dunia. 
BPDLH diharapkan menjadi salah satu mekanisme pembiayaan nasional 
untuk mendukung kegiatan-kegiatan terkait lingkungan hidup termasuk 
untuk mencapai target pengurangan emisi dalam NDC Indonesia.

Pendanaan BPDLH dapat bersumber dari APBN/D, hibah, dan sumber 
lainnya yang berasal dari berbagai mitra pembangunan, baik dalam 
maupun luar negeri, termasuk dukungan bilateral, lembaga internasional, 
swasta, maupun filantropi. BLU BPDLH akan mengintegrasikan BLU 
Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P3H) yang berada di bawah 
Kementerian Lingkungan Hidup.

Secara umum, governance dari BPDLH terbagi atas badan pengarah, 
badan eksekutif, dan kustodian. Komite bertanggung jawab atas 
penyusunan kebijakan yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas BPDLH. 
Badan eksekutif bertenggung jawab dalam hal revenue generation/ 
fund collection, asset accumulation/fund management, serta spending, 
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financing, and investment/fund mobilisation. Sebagai fund manager, 
badan eksekutif akan mengelola proyek-proyek yang tersegregasi untuk 
setiap program (misalnya carbon trading, dana program, pembiayaan). 
Kustodian bertanggung jawab dalam hal fund safekeeping and treasurer 
functions.

Dengan struktur organisasi yang sedemikian rupa, diharapkan BPDLH 
memiliki appeals kepada penerima manfaat maupun donor yaitu sebagai 
berikut:

Menawarkan mekanisme pembiayaan yang lebih inovatif, karena 1. 
memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan dengan memberikan 
kemudahan akses bagi penerima manfaat.

Memiliki kemampuan untuk menjadi pengungkit sumber-sumber 2. 
pendanaan lain (leveraging)

Memiliki mekanisme 3. check and balance yang memadai, dengan 
adanya pemisahan fungsi antara manajemen dan trustee/custodian.

Memiliki proses 4. monitoring dan evaluasi oleh negara donor, untuk 
memastikan agar BLU mematuhi kontrak/grant agreements.

Memfasilitasi penguatan kelembagaan nasional dan subnasional, 5. 
termasuk di antaranya dalam pengembangan perdagangan karbon di 
Indonesia.

Simpulan
Berdasarkan uraian di atas, terlihat aspek pendanaan memiliki peranan 
penting dalam mewujudkan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. 
UNFCCC sebagai organisasi kerja sama internasional dalam bidang 
pengendalian perubahan iklim telah memberikan kerangka legal bagi isu 
pendanaan perubahan iklim, di mana konsep “common but differentiated 
responsibilities and respective capabilities” menjadi prinsip panduan 
dalam implementasi climate finance. Secara global, arsitektur pendanaan 
perubahan iklim saat ini sangat kompleks dan cenderung terfragmentasi. 
Hal ini terbukti dengan beragamnya aktor yang terlibat, baik dalam 
memberikan sumber pendanaan, penyaluran pendanaan, serta jenis dan 
bentuk pendanaan yang diberikan.
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Kompleksitas arsitektur pendanaan perubahan iklim menimbulkan 
tantangan dalam mengelolanya sehingga kerja sama dengan berbagai 
stakeholder, baik di dalam maupun di luar negeri mutlak diperlukan. 
Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka mengelola kerja sama 
internasional untuk pendanaan perubahan iklim, Kementerian Keuangan 
cq PKPPIM telah melakukan berbagai langkah strategis, antara lain 
melalui peran aktif sebagai NDA GCF, keanggotaan dalam Koalisi 
Menteri Keuangan untuk Perubahan Iklim, serta pembentukan BPDLH. 
Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat meningkatkan 
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendanaan perubahan iklim, 
meningkatkan sinergi antarberbagai sumber pendanaan, serta mendorong 
tumbuhnya kepercayaan antara aktor atau pihak yang terlibat dalam aksi 
penanggulangan perubahan iklim di Indonesia.
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PERAN GCF TERHADAP  
LOW-CARBON ECONOMY  

DI INDONESIA

Faradina Salsabil, Merryn Ester Augina

Konsep Low-Carbon Economy
Konsep pembangunan rendah karbon (low-carbon development) mulai 
dikenal sejak diadopsi pada pertemuan UNFCCC di Rio pada tahun 1992, 
yang dikenal dengan istilah low-carbon development strategies – LEDS 
(Allen dan Clouth 2012). LEDS, kemudian digunakan untuk menggambarkan 
rencana atau strategi pembangunan ekonomi nasional yang berpandangan 
ke depan pertumbuhan ekonomi yang rendah emisi dan/atau tahan iklim 
(OECD, IEA 2010). Sejak itu, konsep pembangunan rendah karbon mulai 
mendapat perhatian internasional, serta banyak mendapat dukungan dan 
dibahas dalam berbagai pertemuan dan negosiasi dengan Pemerintah 
dan organisasi internasional.

Seiring meningkatnya kesadaran internasional akan pentingnya 
pembangunan berkelanjutan, berbagai konsep seperti green economy, 
green growth, low-carbon development, dan low carbon economy 
menjadi semakin dikenal, terutama dalam kaitannya dengan upaya untuk 
mengatasi krisis ekonomi di tahun 2008 (CBSS 2012). Konsep tersebut, 
kemudian banyak digunakan di berbagai kesempatan terutama dalam 
ruang lingkupnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dengan 
memperhatikan dampak lingkungan atau perubahan iklim. Untuk itu, 
pembangunan rendah karbon di berbagai negara kini mengarah pada 
tujuan untuk mewujudkan tatanan low-carbon economy.

Konsep low-carbon economy pertama kali diperkenalkan pada tahun 2003 
dalam “White Paper for the British Department for Trade and Industry”. 
Low-carbon economy pada dasarnya didefinisikan sebagai model produksi 
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dan pola konsumsi yang secara proses keseluruhannya memiliki tingkat 
emisi karbon dioksida (CO2) yang rendah. Kunci dari low-carbon economy 
ini adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan 
melakukan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Hal ini penting 
untuk mengatasi tantangan perubahan iklim (baik mitigasi maupun 
adaptasi), serta memastikan ketersediaan energi dan sumber daya yang 
berkelanjutan (CBSS 2012).

Hal ini diperkuat dengan hasil analisa dari McKinsey (2009) bahwa melalui 
upaya kolektif secara global untuk membatasi jumlah emisi saat ini dan 
mendatang, terdapat potensi penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 
35% di tahun 2030 dibandingkan dengan level emisi di tahun 1990. Angka 
ini akan cukup untuk mempertahankan kenaikan suhu global di bawah 
2oC sebagaimana ambang batas yang ditetapkan oleh Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC).

Urgensi tersebut telah mendorong banyak negara, baik negara maju 
maupun negara berkembang, untuk menyusun rencana aksi perubahan 
iklim nasional dan strategi pembangunan berkelanjutan dalam beberapa 
tahun terakhir. Sebagai contoh adalah Low Carbon Transition Plan oleh 
Pemerintah Inggris, Low-Carbon Development Strategy oleh Guyana 
(OECD dan IEA 2010). Lebih lanjut lagi, melalui Perjanjian Paris, komitmen 
untuk melakukan transisi menuju low-carbon economy meningkat secara 
global. Terdapat sejumlah 197 negara yang menandatangani Perjanjian 
Paris untuk menunjukan ambisinya dalam kontribusi penurunan emisi gas 
rumah kaca. 

Ruang lingkup upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan low-carbon 
economy cukup beragam. Disebutkan oleh Boykoff, Bumpus, Liverman, dan 
Randalls (2009) bahwa Brown dan Corbera (2003) mendeskripsikan secara 
lebih fokus bahwa low-carbon economy sebagai “new-carbon economy” 
yang mewakili keberadaan perdagangan emisi karbon bersama dengan 
seperangkat instrumen kebijakan berbasis pasar yang dirancang untuk 
mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menciptakan pasar karbon. 
Di sisi lain, jika berbicara mengenai penurunan emisi gas rumah kaca, 
tidak terlepas dari sektor utama penyumbang emisi, yaitu sektor energi, 
transportasi, dan kehutanan. Oleh karena itu, saat ini transisi menuju 
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low-carbon economy tidak selalu menitikberatkan pada mekanisme 
pasar karbon, melainkan cakupan yang lebih luas lagi. World Bank (2010) 
menekankan pada efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan, sistem 
transportasi berkelanjutan, hingga inovasi pembiayaan untuk membangun 
infrastruktur menuju low-carbon economy.

Upaya Pemerintah Indonesia 
Menuju Low Carbon Economy
Berdasarkan data World Resources Institute (WRI), Indonesia termasuk 
dalam lima negara penyumbang emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terbesar di 
dunia. Karena itu, realisasi komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi 
GRK akan sangat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan komitmen global 
untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Indonesia telah meratifikasi 
Protokol Kyoto ke dalam Undang Undang No 17 Tahun 2014. Kemudian 
tahun 2016, Indonesia meratifikasi Paris Agreement dan komitmen ini 
diterjemahkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia 
dengan target penurunan emisi sebesar 29% tanpa syarat dan target 
hingga 41% dengan bantuan internasional dari skenario 2030 Business as 
Usual (BAU) dengan sektor yang menjadi sasaran utama, yaitu kehutanan 
(59,6%) dan energi (37,7%). 

Komitmen ini dimanifestasikan melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) 
penurunan emisi GRK yang diperkuat penerbitan peraturan dan inisiatif 
nasional lain. Misalnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN 2015–2019) yang menargetkan penurunan emisi GRK 
sekitar 26% pada 2019 dan peningkatan ketahanan perubahan iklim 
di daerah, Instruksi Presiden No 6/2017 tentang Moratorium Hutan, 
Peraturan Pemerintah No 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, 
hingga inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK) oleh Bappenas. Inisiatif 
PRK ini mengusung keseimbangan pilar-pilar keberlanjutan (sustainability 
pillars): ekonomi, lingkungan, dan sosial. Kementerian PPN/Bappenas 
berkomitmen untuk mulai beralih kepada pembangunan rendah karbon 
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melalui pengintegrasian inisiatif PRK ke dalam dokumen perencanaan 
RPJMN 2020–2024 (ICCTF 2018).

Dalam menjalankan upaya mengatasi dampak perubahan iklim dan 
pencapaian target nasional terkait penurunan emisi GRK, dibutuhkan dana 
yang sangat besar. Berdasarkan Laporan Dua Tahunan (Biennual Update 
Report/ BUR) Indonesia kepada UNFCCC pada 2018, kebutuhan pendanaan 
perubahan iklim Indonesia untuk memenuhi komitmen nasional pada 
2018–2030 mencapai 247 miliar dolar AS. Kementerian Keuangan telah 
menjalankan sejumlah program yang mendukung pengurangan emisi, 
seperti reformasi subsidi energi, penerbitan sovereign green sukuk, serta 
penyusunan green planning and budgeting dan climate change fiscal 
framework. Sejak 2016, Kementerian Keuangan juga menerapkan Climate 
Budget Tagging (CBT), yaitu mekanisme penandaan anggaran di rencana 
kerja kementerian dan lembaga pemerintah (APBN) yang sesuai dengan 
upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Meskipun persentase pembiayaan perubahan iklim terhadap total APBN 
mengalami kenaikan dari 3,5% pada 2016 menjadi 5,4% pada 2018, 
Indonesia membutuhkan bantuan dari sumber-sumber lainnya termasuk 
pendanaan internasional. Salah satu peluang yang dapat mendukung 
upaya Indonesia bersumber dari Green Climate Fund (GCF) yang didirikan 
di Cancun, Meksiko pada 2010 sebagai entitas pelaksana dari mekanisme 
keuangan UNFCCC. 

Peran Green Climate Fund 
Mewujudkan Low Carbon Economy  
di Indonesia
Green Climate Fund (GCF) merupakan entitas pelaksana dari mekanisme 
keuangan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), 
dan secara khusus dibentuk untuk memberikan dukungan keuangan 
kepada negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk mencapai 
target pengurangan emisinya. Indonesia pada First Formal Replenishment 
GCF telah berkontribusi sebesar USD500,000 (bernilai dua kali lipat dari 
kontribusi Indonesia pada tahun sebelumnya) yang diumumkan pada GCF 
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Pledging Conference tanggal 24–25 Oktober 2019 di Paris. Kontribusi ini 
menunjukkan komitmen Indonesia yang tinggi pada upaya mitigasi dan 
adaptasi perubahan iklim.

Pada mekanisme pendanaan GCF yang berprinsip country ownership dan 
pendekatan berbasis negara, GCF membutuhkan National Designated 
Authority (NDA) sebagai penghubung utama antara GCF dan negara. 
NDA memiliki peran sentral dalam mekanisme pendanaan GCF. Melalui 
Keputusan Menteri Keuangan nomor 756/KMK.010/2017, Badan 
Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan secara resmi ditunjuk menjadi 
NDA GCF Indonesia.

Tugas dan fungsi NDA, antara lain:

Melaksanakan kepemimipinan strategis pada keseluruhan aktivitas 1. 
GCF di Indonesia;

Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat 2. 
nasional, termasuk dalam penyusun Program Nasional bersama 
dengan Kementerian/ Lembaga;

Menerbitkan Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan (3. No-objection 
Letter/NOL) terhadap proposal pendanaan atas program/proyek 
yang telah sesuai dengan dokumen Program Nasional dan prioritas 
nasional;

Menominasikan lembaga nasional untuk mendapatkan akreditasi 4. 
dari GCF; dan

Memberikan persetujuan dan arahan strategis dalam penempatan 5. 
dana dukungan kesiapan dan penyiapan (readiness and preparatory 
support). 

Agar dapat menjalankan peran tersebut secara efektif dan efisien, BKF 
perlu melaksanakan berbagai pengembangan kelembagaan, salah satunya 
dengan membentuk Sekretariat NDA GCF yang dijalankan oleh Pusat 
Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM) BKF. 
Sekretariat NDA GCF menjalankan kegiatan sehari-hari NDA GCF yang sejak 
tahun 2017, berupa penguatan kelembagaan NDA GCF, penyebarluasan 
informasi terkait GCF dan NDA GCF, penyusunan GCF Country Programme 
Indonesia, pengoordinasian tingkat nasional termasuk dengan kementerian 
teknis dan lembaga terakreditasi. 
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Di dalam upaya meningkatkan kapasitas NDA GCF dan Lembaga nasional, 
NDA GCF bekerja sama dengan GGGI sebagai delivery partner mengakses 
pendanaan Readiness and Preparatory Support Programme (RPSP). 
Penguatan kelembagaan NDA GCF melalui penyusunan Keputusan Kepala 
BKF tentang pembentukan Sekretariat NDA GCF, penyusunan standard 
operation procedure (SOP) proses bisnis NDA GCF, pengembangan 
instrumen untuk penelaahan proposal pendanaan, perekrutan tenaga ahli, 
serta penguatan kapasitas staf NDA GCF. Sekretariat NDA GCF menerbitkan 
beberapa factsheet maupun brosur, mengikuti berbagai seminar dan/atau 
lokakarya di dalam negeri maupun luar negeri, serta mengembangkan 
website NDA GCF dalam rangka penyebarluasan informasi terkait GCF dan 
NDA GCF. Lebih lanjut, NDA GCF juga menyusun strategi nasional Indonesia 
dalam mengakses pendanaan GCF melalui penyusunan GCF Country 
Programme Indonesia. NDA GCF juga melakukan koordinasi dengan 
kementerian teknis, terutama terkait penerbitan NOL. Kegiatan-kegiatan 
tersebut memperoleh dukungan dari beberapa mitra/lembaga donor 
seperti Global Green Growth Institute (GGGI) dan Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ).

Proyek/Program Adaptasi dan Mitigasi 
Perubahan Iklim Indonesia dengan 
Dukungan Dana GCF
Hingga akhir tahun 2019, Sekretariat NDA telah menerima dan melakukan 
penelaahan terhadap beberapa proyek/program adaptasi dan mitigasi 
perubahan iklim yang memerlukan pendanaan dari GCF. Proyek/program 
ini merupakan contoh kontribusi GCF dalam pengembangan low-carbon 
economy di Indonesia. Adapun proyek/program tersebut adalah sebagai 
berikut:
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Tabel 1 Proyek/program dalam Pipeline
No Nama Proyek/ Program Accredited Entity Ruang Lingkup Proyek Status

Cross Cutting (Mitigation + Adaptation)

ON PIPELINES

1
Bukit Tigapuluh 
Sustainable Landscape 
Programme

UNEP & BNP

Hutan tanaman peoduksi 
berkelanjutan:

Produksi karet •	
berkelanjutan,
Produksi jenis tanaman •	
lain,
Proteksi hutan alami,•	
Restorasi hutan alami.•	

Concept Note•	 ,
On Pipeline,•	
Proses penyusunan •	
Funding Proposal 
(oleh AE).

Mitigation

NOL ISSUED

Sustainable and Climate 
Resilient Wave Energy in 
Indonesia

PT SMI

Pengembangan energi •	
arus laut (teknologi dari 
INGINE Inc).

Proyek ini diharapkan •	
dapat menghasilkan 
listrik hingga 23 GWh 
setiap tahunnya dan 
diperkirakan mampu 
mereduksi emisi gas 
rumah kaca sebesar 
404.329 tCO2 per tahun 
selama 20 tahun.

NOL Issued•	
Project Preparation •	
Facility,
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No Nama Proyek/ Program Accredited Entity Ruang Lingkup Proyek Status

Proposal Program 
Geothermal Resource 
Risk Mitigation (GREM) 

World Bank

merupakan fasilitas •	
dana bergulir (revolving 
fund) yang menyediakan 
pengembang panas bumi 
pinjaman lunak untuk 
kegiatan pengeboran 
eksplorasi dengan tujuan 
mengkonfirmasi sumber 
daya panas bumi. Selain 
pinjaman lunak, Fasilitas 
ini menyediakan porsi 
pengampunan, sehingga 
dapat mengurangi 
risiko pengembang jika 
pengeboran tidak berhasil 
atau tidak menemukan 
cadangan yang memadai. 
Proyek panas bumi yang 
di kelola BUMN, swasta 
dan kemitraan publik-
swasta dapat mengajukan 
Fasilitas ini. 

Fasilitas ini akan didanai •	
secara bersama oleh 
The International Bank 
for Reconstruction and 
Development (IBRD), PT 
Saran Multi Infrastruktur 
(PT SMI) dan GCF. PT SMI 
akan menjadi entitas 
pelaksana Fasilitas 
ini sebagai financial 
intermediary.

NOL Issued•	

Proposal Proyek 
Bus Rapid Transit 
Development 

PT SMI

Pembangunan •	
infrastruktur Bus Rapid 
Transit di Semarang

NOL Issued•	
PT SMI dan •	
Pemkot Semarang 
sudah melakukan 
peresemian kerja 
sama. Saat ini, proyek 
BRT sedang di tahap 
pre-FS oleh GIZ s.d. 
akhir Juli. Kemudian 
akan dilanjutkan 
dengan penyusunan 
FS oleh PT SMI 
dengan dana dari 
GCF. PT SMI suda 
menandatangani 
grant agreement dan 
1st disbursement 
sudah dicairkan.

Tabel 1 Proyek/program dalam Pipeline (lanjutan)
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No Nama Proyek/ Program Accredited Entity Ruang Lingkup Proyek Status

Climate Investor One 
(CIO) FMO

program blended •	
finance facility dengan 
skema pendanaan 
berbeda sesuai fase 
pengembangan, 
konstruksi dan 
implementasi. Fasilitas 
pendaaan ini bertujuan 
untuk meningkatkan 
investasi energi 
terbarukan dengan 
pinjaman murah 
di negara-negara 
berkembang di Asia 
dan Afrika termasuk 
Indonesia. 

NOL Issued•	

ON PIPELLINES

RBP REDD+ Indonesia UNDP

Pengajuan pendanaan Result 
Based Payment untuk hasil 
REDD+ Indonesia periode tahun 
2014–2017.

Permintaan NOL •	
sedang diajukan.
Funding Proposal•	  
telah di-submit ke 
GCF dan sedang 
dalam proses review 
oleh GCF.

Mitigating Green 
House Gas Emissions 
in Indonesia through 
Sustainable Forest and 
Landscape Management

Conservation 
International Foundation

Pengelolaan hutan & ekosistem 
perairan di Sumatera Utara & 
Papua Barat:

Tata kelola,•	
Produksi,•	
Keuangan,•	

Supply Chain hijau.

Concept Note•	  (proses 
peninjauan oleh 
Sekretariat NDA),
On Pipeline,•	
Penyampaian hasil •	
peninjauan Concept 
Note pada tanggal 17 
Januari 2019.
Konsultasi dengan •	
GCF Agustus 2019

Global Energy Efficiency 
and Renewable Energy 
Fund (GEEREF) Next

EIB
Efisiensi energi dan energi 
terbarukan.

Funding Proposal•	 ,
On Pipeline,•	
GCF dalam proses •	
menyusun Board 
Decision untuk 
persetujuan 
penambahan NOL 
dalam proyek,
Sekretariat NDA •	
telah menyampaikan 
syarat-syarat 
penerbitan NOL 
pada AE. 

Kigali First Mover GIZ

Proyek inisiasi •	 green air 
conditioning (Teknologi 
AC rendah emisi)
Pengembangan proyek •	
ini bertujuan melakukan 
market shifting AC 
di Indonesia kepada 
produk yang lebih ramah 
lingkungan.

Dalam proses •	
pengembangan 
Concept Note oleh 
GIZ

Tabel 1 Proyek/program dalam Pipeline (lanjutan)
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No Nama Proyek/ Program Accredited Entity Ruang Lingkup Proyek Status

Mainstreaming circular 
economy approaches for 
low-carbon investments 
in the tourism industry in 
Indonesia

PT SMI

Proyek ini merupakan •	
pengembangan industry 
pariwisata berbasis 
rendah energi di Area 
Danau Toba, Sumatera 
Utara

Dalam proses •	
pengembangan 
Concept Note oleh 
PT. SMI

Adaptation

NOL ISSUED

National Adaptation Plan
UNDP

KLHK, Bappenas, •	
dan UNDP (selaku 
delivery partner) 
menyusun Proposal 
NAP Indonesia untuk 
mengatasi tantangan 
dalam penyusunan dan 
implementasi rencana 
adaptasi Indonesia. 

Pada bulan Agustus •	
2019 diadakan 
high level meeting 
antara Kepala BKF, 
Dirjen Pengendalian 
Perubahan Iklim 
KLHK, dan Deputi 
Kemaritiman dan SDA 
Bappenas serta UNDP 
untuk membahas 
proposal NAP.
Pada bulan •	
September 2019, 
NDA GCF telah 
menyampaikan 
permohonan 
pendanaan untuk 
proposal NAP kepada 
GCF. Per 28 Oktober 
2019, 
Proposal saat ini •	
dalam proses review 
oleh GCF.

ON PIPELINES

Developing Climate 
Resilience in Small-Scale 
Farming Systems in NTT

UNDP

Adaptasi sektor pertanian:
Adaptasi pertanian kopi,•	
Adaptasi pertanian coklat,•	
Pemberdayaan petani.•	

Concept Note•	  (telah 
mendapat feedback 
dari GCF),
On Pipeline,•	
Proses penyusunan •	
Funding Proposal 
(target penyelesaian 
bulan Juni/Juli 2019).

Polder Drainage System TBA
Pengembangan drainage system 
penanggulangan banjir di Jakarta.

Concept Note,•	
On Pipeline,•	
Skema pendanaan:•	

Pilot stagei.  didanai 
oleh 
KOICA,

Pasca ii. pilot stage 
didanai 
oleh 
GCF.

Tabel xx Proyek/ Program dalam Pipeline (lanjutan)
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DANA PENSIUN DAN PEMBIAYAAN 
ALTERNATIF INFRASTRUKTUR 

BERKELANJUTAN

Chandra Kusuma

Pendahuluan
Kebutuhan pembiayaan infrastruktur di Indonesia akan mengikuti tren 
perkembangan yang meningkat. Hal ini dapat kita lihat, misalnya dari 
peningkatan signifikan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) untuk pembiayaan infrastruktur. Anggaran infrastruktur dalam 
APBN di tahun 2019 telah mencapai jumlah Rp415 Triliun. Angka tersebut 
terus naik secara signifikan selama beberapa tahun terakhir, misalnya dari 
tahun 2015 yang sudah mencapai sekitar Rp256 Triliun. Sementara itu, 
kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia menurut 
sebuah laporan dari Asian Development Bank (2017), hingga tahun 2020 
saja masih akan terdapat kesenjangan pembiayaan (gaps) sebesar hampir 
Rp800 Triliun per tahun, atau sekitar 5,1% dari Gross domestic Product 
(GDP). Hal ini tentu menuntut Indonesia untuk mengembangkan sumber-
sumber alternatif dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan 
infrastruktur dimaksud. Di samping itu, perkuatan infrastruktur ke depan 
tetap menjadi salah satu agenda utama dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dalam rangka mendukung 
aktivitas perekonomian, serta mendorong pemerataan pembangunan 
nasional (Kementerian PPN/Bappenas 2019). 

Dalam beberapa tahun terakhir, pembiayaan infrastruktur tidak sekadar 
terkait dengan perkembangan ekonomi, namun juga telah diarahkan 
untuk lebih berkelanjutan (sustainable). Hal ini yang kemudian 
turut menjadi fokus dari para pemimpin dunia dalam forum-forum 
internasional, utamanya pada G-20 dan Asia Pacific Economic Cooperation 
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(APEC), dengan mulai mengintegrasikan konsep yang dikenal dengan 
infrastruktur berkelanjutan (sustainable infrastructure). Pada tahun 
2017, melalui sebuah laporan di bawah mandat presidensi G-20 Jerman, 
OECD mengeluarkan rekomendasi untuk mulai memobilisasi investasi 
agar diarahkan kepada infrastruktur yang mengandung rendah karbon 
(low-carbon) dan berkelanjutan. OECD (2018) juga kembali menekankan 
pentingnya infrastruktur berkelanjutan ini dengan menyatakan bahwa 
investasi pada infrastruktur yang berkelanjutan sangat penting peranannya 
dalam mencapai target pertumbuhan jangka panjang G-20, penciptaan 
lapangan kerja dan sasaran kesejahteraan ekonmi inklusif, di samping 
memenuhi mandat Unitied Nations (UN) Sustainable Development Goals 
(SDGs) dan kontribusi negara-negara atas pencapaian Paris Agreement. 

Terkait dengan gambaran-gambaran tersebut, artikel ini bertujuan 
memaparkan potensi dana pensiun dalam rangka membiayai pembiayaan 
infrastruktur secara umum. Artikel ini akan menguraikan bahwa regulasi 
yang saat ini berlaku di Indonesia terkait dengan penempatan investasi 
dana pensiun belum secara menyeluruh mendukung ekspansi investasi 
dana pensiun secara khusus ke infrastruktur. Batasan-batasan yang ada 
masih dalam bentuk pembatasan penyertaan investasi secara langsung, 
termasuk di dalamnya ke sektor infrastruktur, maupun bentuk instrumen 
keuangan yang diperbolehkan bagi dana pensiun untuk menyertakan 
investasinya. Di samping itu, Indonesia juga perlu mengevaluasi hal-hal 
yang terkait dengan penyertaan langsung dana pensiun pada sektor 
infrastruktur, mengingat pembiayaan ini dapat dilakukan dalam skala 
besar dan langsung mentargetkan proyek infrastruktur tertentu. Pada 
bagian akhir artikel ini, kemudian akan diuraikan potensi dan manfaat yang 
dapat diambil oleh Indonesia apabila dana pensiun untuk secara khusus 
terlibat dalam pengembangan konsep infrastruktur berkelanjutan. Sistem 
pembiayaan, seperti halnya potensi yang dapat direalisasikan oleh dana 
pensiun ini, merupakan faktor kritikal yang akan men-drive transformasi 
suatu negara, termasuk Indonesia, mencapai implentasi dari konsep 
infrastruktur berkelanjutan. 
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Dana Pensiun dan Pembiayaan 
Infrastruktur
Secara umum, merajut konektivitas dana pensiun dan pembiayaan 
infrastruktur merupakan strategi alternatif sumber pembiayaan yang 
tepat (matched). Dalam sebuah laporan bahkan sejak tahun 2011, OECD 
telah secara eksplisit menyatakan bahwa:

“Infrastructure investments are attractive to institutional investors such 
as pension funds as they can assist with liability driven investments 
and provide duration hedging. Infrastructure projects are long term 
investments that could match the long duration of pension liabilities. 
In addition infrastructure assets linked to inflation could hedge pension 
funds’ liability sensitivity to inflation.” (Hal. 16)

[Investasi infrastruktur menjadi atraktif bagi investor institusional, 
seperti dana pensiun, dikarenakan investasi tersebut dapat membantu 
investasi berbasis liabilitas dan menyediakan durasi lindung nilai. Proyek 
infrastruktur merupakan investasi jangka panjang yang dapat selaras 
dengan durasi liabilitas pension yang berjangka panjang. Di samping itu, 
aset infrastruktur yang terkait dengan inflasi dapat menjadi sarana lindung 
nilai bagi liabilitas dana pensiun yang sensitif terhadap inflasi.]

Investasi dana pensiun dalam rangka membiayai pembiayaan infrastruktur 
secara umum dapat dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu (1) penyertaan 
melalui instrumen keuangan; dan (2) penyertaan langsung. Pada bentuk 
pertama, pembiayaan dilakukan dengan menyertakan pendanaan dengan 
membeli berbagai jenis instrumen keuangan yang tersedia, baik dalam 
bentuk saham, obligasi, ataupun melalui perusahaan private equity. 
Dikarenakan risiko yang relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan 
bentuk penyertaan langsung, penyertaan melalui instrumen keuangan ini 
secara umum dilakukan oleh dana pensiun dengan jumlah aset kelolaan 
yang masih tergolong kecil. Hal ini juga terkait dengan jumlah total aset 
kelolaan yang dapat diinvestasikan oleh dana pensiun. Penyertaan melalui 
instrumen keuangan menyediakan alternatif penyertaan dalam jumlah 
relatif kecil. Penyertaan melalui instrumen keuangan ini merupakan 
bentuk investasi yang umum dilakukan dana pensiun di Indonesia. 
Berdasarkan Statistik Dana Pensiun (2019) yang dirilis oleh Otoritas Jasa 
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Keuangan (OJK), instrumen Deposito Berjangka, Surat Berharga Negara 
(SBN), Obligasi Korporasi, Saham dan Reksadana merupakan lima teratas 
investasi dana pensiun. Kelima instrumen tersebut mencapai total 82% 
(sekitar Rp225 Triliun) dari keseluruhan total investasi dana pensiun 
yang berada di angka lebih dari Rp273 Triliun. Namun demikian, dapat 
diasumsikan bahwa hanya sebagian atau kurang dari porsi instrumen 
keuangan dimaksud yang terkait dengan proyek infrastruktur. 

Investasi Dana Pensiun Indonesia
Jenis Investasi Jumlah (Miliar Rupiah)

Tabungan  615 
Deposito On Call  1.273 
Deposito Berjangka  73.621 
Sertifikat Deposito  747 
Surat Berharga BI  684 
Surat Berharga Negara (SBN)  63.807 
Saham  31.828 
Obligasi Korporasi  57.776 
Sukuk Korporasi  3.689 
Obligasi/Sukuk Daerah  1 
Reksadana  15.664 
Medium Term Notes (MTN)  175 

Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-
EBA)

852 

Dana Investasi Real Estate (DIRE)-KIK  45 
Dana Investasi Infrastruktur  (DINFRA)-KIK  50 
Kontrak Opsi Saham  - 
Repurchase Agreement (REPO)  - 
Penyertaan Langsung  9.584 
Tanah  4.264 
Bangunan  2.174 
Tanah dan bangunan  7.114 

TOTAL INVESTASI 273.962
Sumber: OJK (2019)
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Sementara itu, dana pensiun juga dapat melakukan pembiayaan 
infrastruktur melalui penyertaan langsung ke proyek-proyek infrastruktur. 
merujuk ke tabel di atas, penyertaan langsung yang dilakukan oleh industri 
dana pensiun di Indonesia masih terbilang sangat kecil dengan total sekitar 
Rp9 Triliun dari total investasi atau hanya 3,4% saja. Hal ini terutama 
sehubungan dengan karakteristik dari investasi penyertaan langsung yang 
tidak hanya memiliki biaya transaksi (transaction costs) dan risiko yang 
tinggi, namun juga memerlukan jumlah investasi dalam jumlah yang besar. 
Secara global, pada umumnya dana pensiun yang melakukan penyertaan 
langsung akan menggunakan skema perusahaan patungan (joint venture) 
dalam rangka mendapatkan dukungan pendanaan yang cukup besar 
untuk dialokasikan ke suatu proyek infrastruktur. Di samping itu, berbeda 
dengan investasi pada instrumen keuangan yang dapat menggunakan 
manajer investasi untuk mengelolanya, penyertaan langsung secara 
umum menuntut kemampuan mengelola invetasi dari dana pensiunnya 
itu sendiri. 

Terkait kondisi di atas, Della Croce (2012) telah melakukan pengamatan 
dalam analisanya bahwa:

“…investing directly in infrastructure, mostly co-investing along 
infrastructure funds but also taking leading roles in consortia, 
competing with other funds and financial sponsors when bidding for 
projects. Over the years, these large pension funds have been able 
to acquire the knowledge, expertise and resources to invest directly 
in infrastructure… On the other hand, smaller and less experienced 
pension funds do not have a specific investment policy for infrastructure 
with a target allocation. General infrastructure investment policy is to 
invest either equity or debt into companies or special purpose vehicles 
for the development of infrastructure projects.” (hal.10)

[…investasi langsung ke infrastruktur, sebagian besar secara bersama-
sama dengan dana infrastruktur tapi juga mengambil peran utama 
dalam konsorsium, bersaing dengan dana lainnya dan sponsor 
keuangan ketika mengajukan penawaran. Bertahun-tahun, dana 
pensiun yang bersakala besar akhirnya telah berhasil memperoleh 
pengetahuan, keahlian dan sumber daya untuk berinvestasi langsung 
ke infrastruktur…Di lain sisi, dana pensiun yang lebih kecil dan belum 
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perpengalaman tidak memiliki kebijakan investasi khusus yang 
menargetkan infrastruktur. Kebijakan investasi yang berlaku umum 
untuk infrastruktur adalah melalui penyertaan instrumen keuangan, 
baik ekuitas maupun hutang, ke perusahaan infrastruktur atau melalui 
SPV (special purpose vehicles) proyek pengembangan infrastruktur.”

Sebagaimana analisis Della Croce (2012) tersebut, salah satu hal utama 
yang menjadi hambatan terkait dengan peningkatan investasi penyertaan 
dana pensiun pada infrastruktur adalah terkait dengan regulasi. Dia 
mengungkapkan bahwa faktor regulasi menjadi salah satu hal penting yang 
harus diperhatikan agar dapat mengakomodasi kepentingan dana pensiun 
untuk lebih dapat menyertakan lebih banyak pembiyaan ke infrastruktur. 
Secara eksplisit, dia menyebutkan bahwa: 

“…accounting for the growth of infrastructure investment is pension 
fund regulations, which in part explains why in some countries 
institutional investors’ traditional exposure to infrastructure has been 
via debt (i.e. bonds).” (hal. 17)

[…hal yang penting untuk pengembangan investasi infrastruktur 
adalah regulasi dana pensiun yang mana terkait dengan kenapa di 
beberapa negara eksposur tradisional investor institusional untuk 
berinvestasi di infrastruktur masih terbatas pada instrumen keuangan 
berbentuk hutang (yaitu obligasi).]

Peraturan terkait dengan investasi dana pensiun di Indonesia sendiri saat 
ini secara khusus diatur oleh otoritas yang berwenang. Berikut beberapa 
peraturan utama terkait dengan penempatan investasi lembaga jasa 
keuangan nonbank (asuransi, dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan) 
secara umum, dana pensiun secara khusus yang saat ini berlaku di 
Indonesia:

Peraturan Pemerintah (PP) No 99/2013, sebagaimana telah 1. 
diamandemen dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 55/2015 
tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Peraturan 
Pemerintah dimaksud secara spesifik mengatur batasan maksimal 
penempatan investasi dana pensiun untuk setiap masing-masing 
instrumen yang tersedia, misalnya dana pensiun hanya dapat 
berinvestasi pada efek beragun aset dan dana investasi real estat 
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dengan ketentuan untuk setiap manajer investasi paling tinggi 10% 
dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% dari jumlah 
total seluruh investasi. Adapun secara khusus untuk investasi yang 
berupa berupa penyertaan langsung untuk setiap pihak tidak melebihi 
1% dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% dari jumlah 
total seluruh investasi.

Peraturan OJK No 3/POJK.05/2015 sebagaimana telah diamandemen 2. 
dalam Peraturan OJK No 29 /POJK.05/2018 tentang Perubahan atas 
Peraturan Otoritas Jasa tentang Investasi Dana Pensiun. Peraturan 
ini mengatur bahwa penyertaan langsung oleh dana pensiun di 
Indonesia dilarang untuk melebihi 15% dari jumlah investasi Dana 
Pensiun. Dana Pensiun hanya dapat melakukan penyertaan langsung 
melebihi aturan 15% dimaksud apabila penyertaan langsung pada 
perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan 
wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan OJK. 

Peraturan OJK No 1/POJK.05/2016 sebagaimana diamandemen 3. 
dalam Peraturan OJK No 36/POJK.05/2016 tentang Perubahan 
atas Peraturan Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa 
Keuangan Nonbank. Peraturan ini mengatur ketentuan mengenai 
batas minimum investasi pada Surat Berharga Negara (SBN) bagi 
Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, termasuk di dalamnya dana 
pensiun. Peraturan ini menyebutkan bahwa dana pensiun pemberi 
kerja wajib menempatkan investasi pada SBN paling rendah 30% 
dari seluruh jumlah investasi dana pensiun pemberi kerja. Hal ini 
juga berlaku dalam hal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
Ketenagakerjaan, di mana wajib menempatkan investasi pada SBN 
paling rendah 50% dari seluruh jumlah investasi Dana Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan; dan paling rendah 30% dari seluruh jumlah investasi 
BPJS Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 241/PMK.02/2016 tentang 4. 
Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program 
Tabungan Hari Tua (THT) Pegawai Negeri Sipil dan Program Jaminan 
Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) Aparatur Sipil 
Negara. PMK dimaksud dimaksud secara spesifik mengatur batasan 
maksimal penempatan investasi THT untuk setiap masing-masing 
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instrumen yang tersedia, misalnya THT hanya dapat berinvestasi pada 
efek beragun aset dan dana investasi real estat dengan ketentuan 
untuk setiap manajer investasi paling tinggi 10% dari jumlah investasi 
dan seluruhnya paling tinggi 20% dari jumlah total seluruh investasi. 
Adapun secara khusus untuk investasi yang berupa berupa penyertaan 
langsung, untuk setiap pihak tidak melebihi 5% dari jumlah investasi 
dan seluruhnya paling tinggi 10% dari jumlah total seluruh investasi.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 201/PMK.02/2015 dan 5. 
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 23/PMK.02/2016 Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Keuangan atas Pengelolaan Akumulasi Iuran 
Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan ini juga secara khusus 
secara khusus mengatur investasi yang berupa berupa penyertaan 
langsung, untuk setiap pihak tidak melebihi 5% dari jumlah Investasi 
dan seluruhnya paling tinggi 10% dari jumlah total seluruh investasi. 
Adapun penempatan untuk instrumen efek beragun aset dan 
dana investasi real estat tidak diperbolehkan menurut peraturan 
dimaksud. 

Berdasarkan pengamatan atas beberapa peraturan utama tersebut, 
secara umum dapat disimpulkan bahwa regulasi yang saat ini berlaku 
di Indonesia terkait dengan penempatan investasi dana pensiun belum 
secara menyeluruh mendukung ekspansi investasi dana pensiun secara 
khusus ke infrastruktur. Batasan-batasan yang ada masih dalam bentuk 
pembatasan penyertaan investasi secara langsung, termasuk di dalamnya 
ke sektor infrastruktur, maupun bentuk instrumen keuangan yang 
diperbolehkan bagi dana pensiun untuk menyertakan investasinya. 
Misalnya, peraturan terkait dengan investasi Iuran Pensiun PNS tidak 
mengatur memperbolehkan penempatan pada efek beragun aset dan 
dana investasi real estat. Sementara itu, aturan untuk penyertaan 
langsung hanya memperbolehkan dalam jumlah yang relatif sangat 
kecil, hanya sekitar 10% dari total seluruh investasi. Perlu diperhatikan 
pula bahwa batasan 10% dimaksud sekiranya bukan dikhususkan hanya 
untuk infrastruktur, namun seluruh bentuk penyertaan langsung ke dalam 
proyek apapun oleh dana pensiun. Dengan demikian, porsi penyertaan 
proyek infrastruktur secara riil dapat dipastikan akan jauh lebih rendah 
dari angka dimaksud. 
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Setelah menguraikan hubungan antara dana pensiun dan pembiayaan 
infrastruktur pada bagian ini, bagian selanjutnya dalam artikel ini adalah 
melakukan komparasi dengan praktik yang dilakukan di negara lain dan 
sekiranya dapat dijadikan salah satu referensi dalam penyusunan kebijakan 
di Indonesia. Komparasi dalam hal ini dilakukan dengan merujuk kepada 
salah satu sistem dana pensiun yang sudah cukup maju di dunia. Di samping 
itu, komparasi juga merujuk kepada dana pensiun yang memiliki porsi 
cukup signifikan dalam penyertaan ke infrastruktur. Berdasarkan laporan 
yang dirilis oleh Preqin (2018), disampaikan bahwa sistem dana pensiun 
di Australia saat ini lebih berkembang dari sistem dana pensiun di Amerika 
Serikat dan Uni Eropa sekalipun. Sistem dana pensiun di Australia juga 
diprediksi tidak akan mengurangi penyertaan investasinya di infrastruktur 
dan saat ini mengembangkan berbagai skema penyertaan langsung dalam 
rangka membiayai infrastruktur domestik di Australia. Berikut selanjutnya 
dibahas secara detil sistem dana pensiun di Australia dimaksud. 

Studi Perbandingan Sistem  
Dana Pensiun di Australia
Sistem dana pensiun di Australia pada dasarnya terdiri atas beberapa 
elemen utama. Pertama, dana pensiun lanjut usia yang sepenuhnya 
dibiayai oleh Pemerintah Australia melalui penerimaan perpajakannya 
(government-funded age pension). Dana pensiun ini dapat diakses oleh 
warga Australia ketika mencapai usia 65,5 tahun, dan saat ini sedang 
direncanakan untuk diubah menjadi 67 tahun. Adapun jumlah dana 
pensiun yang diterima per tahun oleh masing-masing orang berbeda-
beda tergantung dari aset yang dimiliki dan pendapatan yang diterimanya 
(asset and income tested). Kedua, dana pensiun yang bersifat wajib 
(compulsory). Dana pensiun ini dibayarkan oleh para pemberi kerja di 
Australia. Secara khusus, dana pensiun ini akan dijelaskan pada bagian 
selanjutnya. Sementara itu, ketiga, Australia juga mengenal elemen 
kontribusi sukarela ke dana pensiun. Dalam hal ini, peserta dana pensiun di 
Australia dapat menambahkan sejumlah uang ke dalam dana pensiunnya 
secara sukarela. Maka, ketika seorang warga Australia memasuki masa 
pensiun, dia akan menerima pensiunan yang terdiri atas ketiga elemen 
sebagaimana disebutkan sebelumnya. 
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Sejak tahun 1992, Pemerintah Australia kemudian mewajibkan 
(compulsory) bagi para pemberi kerja di Australia untuk membayarkan 
sejumlah persentase dari gaji karyawannya sebagai bagian dari dana 
pensiunnya. Sistem yang dikenal dengan nama ‘Superannuation Guarantee’ 
ini diperkenalkan sebagai salah satu bentuk kebijakan domestik Australia 
seiring dengan meningkatnya jumlah populasi lanjut usia. Diharapkan 
dengan mewajibkan pemberi kerja untuk membayarkan sejumlah beban 
dari dana pensiun karyawannya. Maka hal ini dapat mengurangi beban 
keuangan negara dan tentunya secara langsung para pembayar pajak. 
Apabila seorang karyawan mendapatkan pendapatan dari perusahaan, 
maka perusahaan tersebut akan membayarkan kontribusi dana pensiun 
sebesar 9,5–12% dari pendapatan yang diterima oleh karyawannya ke 
perusahaan pengelola dana pensiun. Selanjutnya, sisihan pendapatan 
ini akan terus diakumulasi dengan tambahan imbal investasinya sampai 
karyawan tersebut mencapai masa usia pensiun (preservation age). 
Pemerintah Australia menetapkan bahwa masa usia pensiun ini dimulai 
sejak minimal usia 55 tahun. Karyawan kemudian dapat memilih apakah 
ingin menerima hasil pensiunan (benefit) dalam bentuk pembayaran 
sekaligus (lump sum) atau dapat pula dalam skema beberapa tahapan 
(income stream). Secara singkat, sistem ‘Superannuation Guarantee’ 
sebagaimana diilustrasikan dalam gambar berikut. 

Sumber: Australian Treasury (2019)

Pengelolaan ‘Superannuation Guarantee’ secara umum dilakukan oleh 
pengelola dana pensiun yang pada awalnya akan ditunjuk oleh pemberi 
kerja. Namun demikian, apabila karyawan telah memiliki akun pada 
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pengelola dana pensiun lain, dia dapat memindahkan dana pensiun di 
satu pengelola dana pensiun menjadi terintegrasi hanya di satu pengelola 
dana pensiun saja. Hal ini, terutama dilakukan dalam rangka memudahkan 
pemantauan atas perkembangan dana dan investasinya. Di samping 
melalui pengelola dana pensiun, karyawan tersebut bahkan dapat 
memilih opsi untuk mengelola sendiri instrumen investasinya melalui 
sistem yang dikenal dengan nama ‘Self-Managed Super Fund’ (SMSF). 
Namun, hanya sebagian kecil saja dari warga Australia yang memilih 
opsi ini karena aturan yang cukup ketat dari Pemerintah Australia terkait 
hal ini, di samping pengelolaan mandiri seperti ini tentu membutuhkan 
waktu dan kemampuan pengolaan investasi secara profesional. Apabila 
karyawan menggunakan pengelola dana pensiun, terdapat hubungan 
pengelola dana pensiun tersebut sebagai ‘Trustee’ yang mengelola dana 
untuk kepentingan karyawan dimaksud. Satu hal yang perlu diperhatikan 
terkait dengan praktik pengelolaan dana pensiun di Australia ini, yaitu 
bahwa keseluruhan informasi telah terintegrasi dengan keseluruhan 
sistem Pemerintah Australia, termasuk di sistem perpajakan di Australian 
Taxation Office (ATO). 

Dana ‘Superannuation Guarantee’ yang dikelola oleh pengelola dana 
pensiun ini selanjutnya akan dialokasikan ke berbagai instrumen investasi. 
Total aset kelolaan dana pensiun Australia ini, berdasarkan data dari 
regulator dana pensiun di Australia atau Australian Prudential Regulation 
Authority (APRA), per 30 Juni 2018 telah mencapai AUD 2,7 Triliun. Jumlah 
tersebut berarti sekitar 150% dari Gross Domestic Product (GDP) Australia. 
Sekitar AUD 1,7 Triliun dari dana tersebut tunduk kepada aturan-aturan 
investasi yang ditetapkan oleh APRA. Sementara itu, sisanya merupakan 
SMSF dan bentuk dana minor lainnya. Adapun instrumen investasi yang 
paling dominan untuk penempatan dana pensiun di Australia adalah 
dalam bentuk ekuitas. Dari total AUD 1,7 Triliun tersebut, lebih dari  
51%-nya diinvestasikan ke dalam instrumen ekuitas, baik di Australia 
maupun internasional. Instrumen pendapatan tetap (fixed income) 
menjadi yang terbesar kedua dengan porsi total penempatan lebih dari 
20%. Selanjutnya, sektor properti dan infrastruktur menjadi yang terbesar 
ketiga dengan porsi mencapai 14% dari dana kelolaan dinvestasikan ke 
sektor tersebut. Secara lengkap jenis instrumen investasi beserta porsinya 
dapat dilihat sebagaimana grafik berikut. 
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Berdasarkan sebuah laporan oleh salah satu perusahaan penyedia data, Preqin, 

di tahun 2018 yang berjudul Australian Superannuation Funds in Alternatives, 

disampaikan bahwa salah satu hal yang membedakan dana pensiun Australia dengan 

dana pensiun lainnya di berbagai negara adalah preferensi instrumen investasinya 

yang cukup besar dialokasikan kepada sektor properti dan infrastruktur. Dalam 

laporan tersebut, para pelaku industri menyatakan bahwa investasi dana pensiun 

Australia secara khusus ke infrastruktur akan terus berkembang ke depan. Terdapat 

Sumber: Australian Treasury (2019)

Berdasarkan sebuah laporan oleh salah satu perusahaan penyedia data, 
Preqin, di tahun 2018 yang berjudul Australian Superannuation Funds in 
Alternatives, disampaikan bahwa salah satu hal yang membedakan dana 
pensiun Australia dengan dana pensiun lainnya di berbagai negara adalah 
preferensi instrumen investasinya yang cukup besar dialokasikan kepada 
sektor properti dan infrastruktur. Dalam laporan tersebut, para pelaku 
industri menyatakan bahwa investasi dana pensiun Australia secara khusus 
ke infrastruktur akan terus berkembang ke depan. Terdapat beberapa 
hal yang mendasari pandangan para pelaku bisnis di Australia tersebut. 
Pertama, kebutuhan infrastruktur akan terus berkembang dengan nilai 
proyek yang tergolong sangat besar. Dengan demikian, para pelaku industri 
secara mengasumsikan bahwa akan terdapat tingkat pengembalian yang 
cukup tinggi sebagai imbal investasi pada proyek infrastruktur. Kedua, 
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struktur biaya yang dibutuhkan oleh proyek infrastruktur secara umum 
sesuai dengan karakteristik dana pensiun sebagai sumber pembiayaan 
jangka panjang. Hal ini juga memberikan fleksibilitas bagi dana pensiun 
untuk berinvestasi pada berbagai tahapan siklus proyek infrastruktur.

Seiring dengan meningkatnya antusiasme pengelola dana pensiun di 
Australia untuk berinvestasi di proyek-proyek infrastruktur, hal tersebut 
juga menghadapi berbagai tantangan. Sebagaimana sebuah laporan dari 
Ernst dan Young Australia di tahun 2014 mengungkapkan bahwa terdapat 
beberapa hal yang memerlukan perhatian ke depan di Australia. Berikut 
dipaparkan dua hal yang menjadi perhatian utama terkait isu pembiayaan 
infrastruktur oleh investor dana pensiun di Australia. Pertama, perlu 
komunikasi dan koordinasi yang lebih efektif antara Pemerintah Australia 
dalam menyampaikan opsi proyek-proyek infrastruktur yang akan 
dibangun kepada pengelola dana pensiun selaku investor institusional 
potensial. Hal ini termasuk penyediaan rencana kebutuhan biaya dan 
jadwal waktu (timetable) pelaksanaan yang jelas dan terukur sehingga 
dana pensiun dapat mematangkan penghitungan faktor risiko investasi. 
Disebutkan secara ekplisit di dalam laporan tersebut bahwa:

“Superannuation funds do not fund infrastructure, they finance it. For 
superannuation investors to be interested in financing a project there 
must be certainty over the level of funding available to support the 
project expenditure and pay the funds a return commensurate with 
the project risks.” (Ernst dan Young Australia 2014, hal. 12)

[Industri dana pensiun tidak menyediakan pendanaan infrastruktur, 
tapi mereka membiayainya. Agar para investor dana pensiun tertarik 
untuk membiayai suatu proyek, perlu terdapat kepastian tingkat 
kepastian pendanaan yang tersedia untuk mendukung pengeluaran 
proyek dan membayar dana pensiun tingkat pengambilan yang 
proporsional terhadap risiko proyeknya.] 

Kedua, penyediaan berbagai fasilitas perpajakan dalam rangka mendukung 
investasi. Namun, para investor dana pensiun di Australia secara umum 
tidak melihat bahwa insentif fiskal sebagai salah satu bentuk fasilitas 
perpajakan yang dapat berkelanjutan (sustainable). Para investor lebih 
mengedepankan agar ke depan terdapat kepastian hukum terkait regulasi 
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industri dana pensiun untuk berinvestasi di instrumen janka panjang, 
seperti proyek infrastruktur. Secara ekplisit di dalam laporan disebutkan 
bahwa:

“…focus should be on synthesising taxation legislation and retirement 
income regulation into a stable policy envelope that permits 
superannuation investors to efficiently manage the long term challenge 
of the transition of the Australian superannuation profile from funds 
inflow to outflow...to accept that a short term approach to regulatory 
and taxation changes is a strong disincentive to the superannuation 
industry to consider further allocation to infrastructure assets.” (Ernst 
dan Young Australia 2014, hal. 12) 

[…fokus seharusnya kepada penyusunan aturan perpajakan dan 
regulasi dana pensiun dalam satu paket kebijakan stabil yang 
memperkenankan investor untuk secara efisien mengelola tantangan 
jangka panjang atas transisi profil dana pensiun Australia dari inflow 
menjadi outflow…mengakomodasi bahwa pendekatan jangka pendek 
dalam peraturan dan perubahan perpajakan merupakan suatu 
bentuk disinsentif ke industri dana pensiun yang berkeinginan untuk 
mengalokasikan lebih jauh ke dalam aset infrastruktur.]

Pembiyaan Infrastruktur Berkelanjutan
Bagian selanjutnya dari artikel ini adalah terkait dengan infrastruktur 
berkelanjutan. Apabila pada bagian-bagian sebelumnya uraian ditujukan 
dalam rangka mengidentifikasi potensi dana pensiun di Indonesia untuk 
secara khusus menyertakan investasi di infrastruktur, bagian ini melangkah 
lebih jauh dari tidak hanya investasi dimaksud dapat mengembangkan 
perekonomian Indonesia secara keseluruhan, namun pula pengembangan 
konsep infrastruktur itu sendiri lebih lanjut dan potensi dana pensiun untuk 
secara khusus terlibat dalam pengembangan konsep infrastruktur ini. 
Sebagaimana disebutkan pada bagian awal artikel ini bahwa infrastruktur 
berkelanjutan (sustainable infrastructure) telah menjadi fokus dari para 
pemimpin dunia dalam forum-forum internasional, utamanya pada G-20 
dan APEC. Konsep infrastruktur berkelanjutan ini sendiri juga secara 
eksplisit juga telah menjadi salah satu rekomendasi oleh OECD (2017, 
2018). Bagian ini akan mengeksplorasi infrastruktur berkelanjutan ini, di 
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mana dana pensiun di Indonesia diharapkan dapat mengarahkan peyertaan 
investasinya guna mendukung pelaksanaan infrastruktur berkelanjutan di 
Indonesia. 

Hamilton dan Dale (2007) menjelaskan konsep infrastruktur berkelanjutan 
dalam konteks masyarakat di Kanada dengan menyartakan bahwa 
infrastruktur berkelanjutan merupakan:

 “…a strong backbone for community innovation, social and economic 
prosperity while at the same time sustaining ecological systems.”  
(hal. 1)

[…tulang punggung yang kuat bagi inovasi masyarakat, sosial, dan 
kesejahteraan sosial, di saat bersamaan menjaga kelestarian sistem 
ekologi.]

Sementara itu, Inter-American Development Bank (IDB) (2018) juga telah 
secara formal mendefinisikan infrastruktur berkelanjutan sebagaimana 
definisi di bawah ini.

Sustainable infrastructure refers to infrastructure projects that are 
planned, designed, constructed, operated, and decommissioned in 
a manner to ensure economic and financial, social, environmental 
(including climate resilience), and institutional sustainability over the 
entire life cycle of the project. (hal. 11)

[Infrastruktur berkelanjutan merujuk kepada proyek infrastruktur 
yang direncanakan, dirancang, dikonstruksi, dioperasikan, dan 
dinon-aktifkan melalui cara-cara yang memastikan bahwa terdapat 
keberlangsungan ekonomi dan keuangan, sosial, lingkungan (termasuk 
ketahanan iklim), dan institusional atas seluruh siklus hidup suatu 
proyek.]

Penjelasan terkait infrastruktur berkelanjutan di atas sejalan pula dengan 
konsep yang dikemukakan oleh World Bank Group (2008) sedekade lalu di 
mana insrastruktur berkelanjutan mengandung elemen-elemen kunci di 
dalamnya yang meliputi keberlangsungan ekonomi dan keuangan, sosial, 
serta lingkungan.
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Merajut konektivitas dana pensiun dengan infrastruktur berkelanjutan 
paling tidak akan memberikan Indonesia dua fitur utama dalam mencapai 
SDGs. Pertama, penempatan investasi dana pensiun pada proyek 
infrastruktur berkelanjutan akan mengkategorikan hal tersebut ke dalam 
upaya Indonesia dalam hal mencapai konsep keuangan berkelanjutan 
(sustainable finance). Hal ini ditambah dengan gencarnya rencana aksi 
Indonesia di bidang keuangan berkelanjutan, terutama melalui inisiatif-
inisiatif yang diluncurkan oleh regulator seperti OJK ataupun melalui 
tangan pemerintah seperti Kementerian Keuangan. 

Master Plan Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia yang 
dikeluarkan oleh OJK sejak tahun 2015 lalu, bahkan telah menyebutkan 
secara eksplisit bahwa salah satu prinsip program keuangan berkelanjutan 
di Indonesia akan mencakup pengembangan sektor ekonomi prioritas 
berkelanjutan yang bersifat inklusif dengan meningkatkan kegiatan 
pendanaan di sektor-sektor yang berkelanjutan. Kedua, tentunya dengan 
dukungan potensi pembiayaan dari dana pensiun akan membuat proyek 
infrastruktur berkelanjutan di Indonesia untuk terus tumbuh dan 
berkembang. Sistem pembiayaan, seperti halnya potensi yang dapat 
direalisasikan oleh dana pensiun ini merupakan faktor kritikal yang akan 
men-drive transformasi suatu negara, termasuk Indonesia, mencapai 
implentasi dari konsep infrastruktur berkelanjutan. Hal ini senada pula 
dengan hasil temuan yang disampaikan oleh beberapa peneliti di dunia, 
misalnya Fei dan Gallagher (2015); Kathrin et al. (2017); EU High Level 
Expert Group on Sustainable Finance (2017) yang menekankan pentingnya 
hubungan keuangan dan infrastruktur yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka
[ADB] Asian Development Bank. 2017. Meeting Asis’s Infrastructure 

Needs. Report. 

[ASFA] Association of Superannuation Funds of Australia. 2018. 
Superannuation Statistics. 

Australian Treasury. 2019. Australia’s Retirement Income System. 
Presentasi.

[APRA] Australian Prudential Regulation Authority. 2018 Quarterly 
Superannuation Performance Statistics.



Bab III. Peran Institusi  dan Pembiayaan Alternatif

203

Dale A,  Hamilton J. 2007. Sustainable Infrastructure: Implications for 
Canada’s Future. Infrastructure/Social Sciences and Humanities 
Research Council of Canada (SSHRC) Funded Project Report. 

Della CR. 2012. Trends in Large Pension Fund Investment in Infrastructure. 
OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, 
No 29, OECD Publishing.

European Union (EU) High Level Expert Group on Sustainable Finance. 
(2017). Financing a Sustainable European Economy. Interim Report 
July 2017.

Fei Y, Gallagher KP. 2015. Greening Development Finance in the Americas. 
Boston University: Global Economic Governance Initiative.

[IDB] Inter-American Development Bank (2018). What is Sustainable 
Infrastructure? A Framework to Guide Sustainability Across the 
Project Cycle. Technical Note IDB-TN-1388.

Kathrin B, Volz U, Alloisio I, Bak C, Bhattacharya A, Leipold G, Schindler H, 
MacDonald L, Huifang T, Yang Q. 2017. Fostering sustainable global 
growth through green finance: What role for the G20. G20 Insights.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). 2019. Rancangan 
Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2020–2024. 

Ernst,  Young. 2014. Supperanuation Investment in Infrastructure. Report. 
Australia.

[OECD] Organisation for Economic Co-operation and Development. 2018. 
Annual Survey of Large Pension Funds and Public Pension Reserve 
Funds: Report On Pension Funds’ Long-Term Investments, 2016. 
Report. 

[OECD] Organisation for Economic Co-operation and Development. 2017. 
Investing in Climate, Investing in Growth. 

[OECD] Organisation for Economic Co-operation and Development. 2011. 
Pension Funds Investment in Infrastructure: A Survey. 



204

Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim: Suatu Pengantar

[OJK] Otoritas Jasa Keuangan. 2019. Statistik Dana Pensiun.

[OJK] Otoritas Jasa Keuangan. 2015. Master Plan Roadmap Keuangan 
Berkelanjutan di Indonesia. 

Preqin. 2018. Australian Superannuation Funds in Alternatives. Report.

World Bank Group. 2008. World Bank Group Sustainable Infrastructure 
Action Plan (SIAP). Washington DC: World Bank Group.



BAB IV 
THE WAY FORWARD





GREEN TOURISM  
DAN KESEJAHTERAAN 
MASYARAKAT SEKITAR

Naelly

Green Tourism atau selanjutnya disebut pariwisata hijau dapat diartikan 
sebagai pariwisata yang sangat memperhatikan faktor lingkungan. 
Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki sumber daya alam 
yang terdiri atas sea, sun, sand, and mainland yang memungkinkan untuk 
dijadikan sumber devisa negara, salah satunya melalui sektor pariwisata. 
Bagi daerah-daerah yang dianugrahi sumber daya alam yang eksotis 
tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memberikan 
devisa bagi daerahnya guna menuju kemandirian daerah.

Sektor pariwisata merupakan industri yang digerakan oleh pasar yang 
sangat menggantungkan keterlibatan pihak-pihak dalam memasarkan 
produk wisata, antara lain Pemerintah, pengelola, dan masyaraat. 
Dukungan masyarakat sekitar kawasan wisata memiliki peranan penting 
dalam pembangunan green tourism. Pengertian pariwisata menurut 
Herman V Schulalard (1910) dalam Yoeti (1996), seorang ahli Ekonomi 
Bangsa Austria menyatakan “Tourism is the sum of operations, mainly of an 
economic nature, which directly related to the entry, stay and movement 
of foreigner inside certain country, city or region” (Kepariwisataan 
adalah sejumlah kegiatan, terutama yang ada kaitannya dengan kegiatan 
perekonomian yang secara langsung berhubungan dengan masuknya, 
adanya pendiaman dan bergeraknya orang-orang asing keluar masuk 
suatu kota, daerah, atau Negara). 

Pariwisata hijau merupakan bagian dari ekowisata, dan pariwisata 
alternatif yang dalam proses pengembangannya akan memberikan 
warna yang berbeda dibandingkan pengembangan jenis pariwisata 
lainnya. Pengembangan pariwisata hijau harus mempertimbangkan 
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pengembangan produk wisata yang memiliki nilai ekologi yang tinggi 
dengan pangsa pasar special interest yang memiliki tingkat kesadaran 
dan loyalitas yang tinggi. Demikian juga penggunaan produk dalam 
pariwisata hijau mengarah pada produk ramah lingkungan, serta dalam 
waktu bersamaan dilakukan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan 
energi terbarukan. Dalam pengembangan pariwisata hijau, tentu terdapat 
prinsip-prinsip yang harus ada dan diupayakan secara terus-menerus. 

Tujuan-tujuan wisata yang dijadikan daya tarik wisata harus ke tempat 
yang alami dan memiliki fokus konservasi lingkungan. Arah pengembangan 
pariwisata dengan konsep pariwisata hijau harus memiliki perencanaan 
yang holistik dengan memperhatikan berbagai aspek. Tujuan dari 
pengembangan seperti itu dilakukan untuk dapat meminimalisir dampak 
negatif dengan dilakukannya pengembangan pariwisata pada suatu daerah. 
Pembangunan sarana kepariwisataan pada suatu kawasan wisata dengan 
konsep pariwisata hijau dengan membangun kesadaran lingkungan yang 
tinggi, tidak hanya dilakukan oleh masyarakat lokal selaku tuan rumah 
(host), tapi juga oleh wisatawan yang berkunjung (guest). Kesadaran 
lingkungan akan menjamin kelestarian dan keberlanjutan lingkungan 
untuk 14 masa yang akan datang. Idealnya suatu pembangunan pariwisata 
adalah bermanfaat sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat. 

Masyarakat lokal sebagai pemilik kebudayaan dan kearifan lokal yang ada 
dan berkembang menjadi daya tarik wisata sepatutnya mendapatkan 
manfaat dengan keberadaan dan berkembangnya pariwisata di daerahnya. 
Manfaat ekonomi yang dapat dikembangkan dengan konsep pariwisata 
hijau tidak hanya sekadar menyediakan pekerjaan untuk masyarakat lokal, 
namun lebih dari itu masyarakat dibentuk pola pikirnya dan diberdayakan 
dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi. Manfaat 
ekonomi dialokasikan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat 
lokal untuk mandiri, berdaya, dan berhasil guna. Masyarakat lokal juga 
diharapkan kreatif dalam menggali potensi dan kearifan lokal yang ada di 
daerahnya sehingga muncul ciri khas yang mampu membedakan satu desa 
wisata dengan desa wisata lainnya. Manfaat ekonomi lainnya adalah adanya 
dana yang mampu dihasilkan ataupun disisihkan pada aktivitas pariwisata 
untuk konservasi. Pengembangan pariwisata hijau diharapkan masyarakat 
menghargai dan mencintai budaya yang dimilikinya, demikian juga dengan 
wisatawan yang datang berkunjung untuk mampu menghormati budaya 
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lokal masyarakat. Segala dampak yang ditimbulkan dari pariwisata dengan 
konsep pariwisata hijau diharapkan mampu mengolah dampak negatif, baik 
dilihat dari aspek sosial, ekonomi, budaya, maupun lingkungan. Sebagai 
contoh pengelolaan sampah yang ditimbulkan dari aktivitas pariwisata 
harus dapat dikelola dengan baik sehingga tidak merusak lingkungan. 
Pengembangan pariwisata hijau diharapkan menjadi solusi terbaik untuk 
terjaganya sumber daya yang digunakan agar tetap berkelanjutan, seperti 
sumber daya air, sumber daya alam, maupun sumber daya budaya. Konsep 
pariwisata hijau juga harus mampu menjadi solusi konservasi lingkungan 
pada suatu destinasi wisata. 

Konsep pariwisata hijau mencakup program-program wisata yang 
meminimalkan aspek-aspek negatif dari pariwisata konvensional terhadap 
lingkungan dan meningkatkan integritas budaya masyarakat setempat. 
mengevaluasi budaya dan faktor lingkungan, green tourism juga merupakan 
bagian integral dari kegiatan promosi, daur ulang, efisiensi energi, daur 
ulang, dan penciptaan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. 
Green tourism dapat lebih bermakna dibanding hanya taking only pictures 
and leaving only foot prints. Sebab model wisata ini dapat membuat 
perbedaan yang lebih berarti bagi kita pribadi dan dampak berkelanjutan 
bagi komunitas lokal yang terlibat langsung didalamnya. Dengan kata lain, 
praktik green tourism berarti keberlanjutan akan lingkungan, kebudayaan, 
dan juga komunitas pada lokasi wisata yang dikunjungi. Green tourism 
mendorong keberlanjutan melalui proses selektif dalam pengembangan 
program pemasaran untuk menarik wisatawan yang sadar lingkungan, 
menunjukkan sikap respek terhadap komponen alam, memiliki kepedulian 
terhadap kelestarian lingkungan, dan sensitivitas budaya lokal yang 
dianggap sebagai model wisata yang paling baik dalam menyelamatkan 
sumber daya yang terbatas untuk memenuhi variasi kebutuhan, baik 
sekarang maupun untuk generasi masa mendatang. Green tourism itu 
beragam, seperti desa wisata, agrowisata, guest house green, green hotel, 
wisata alam dan sejenisnya adalah model yang paling ideal bagi sebuah 
berkelanjutan pariwisata dalam menciptakan tatanan ekonomi baru 
(Dowling  dan  Fennell 2010). Sebagai bentuk wisata alternatif, green tourism 
memiliki fokus pada pertimbangan kapasitas, edukasi, pelestarian sumber 
daya lingkungan dan pembangunan daerah, serta kegiatan khas daerah. 
Sebuah destinasi layak disebut sebagai green tourism jika memiliki empat 
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dimensi utama, yaitu basis alam, dukungan konservasi, keberkelanjutan 
dan pendidikan lingkungan (Weaver 2012). Oleh karena itu, konsep green 
tourism merupakan bentuk pariwisata yang memiliki tampilan terbaik 
dalam memupuk pengalaman belajar danapresiasi secara berkelanjutan 
dalam mengelola dan meningkatkan kelestarian lingkungan alam, budaya, 
sosial, sumberdaya destinasi, dan mempromosikan kelangsungan hidup 
yang lebih berkualitas di masa-masa mendatang.
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EKONOMI KELAUTAN OECD

Mochamad Bara Ampera

Perekonomian laut didefinisikan oleh OECD sebagai jumlah kegiatan 
ekonomi industri berbasis laut, bersama dengan aset, barang, dan jasa 
yang disediakan oleh ekosistem laut. Dua pilar ini – ekonomi dan ekosistem 
laut, saling bergantung dalam banyak kegiatan yang terkait dengan industri 
berbasis laut berasal dari ekosistem laut, sedangkan aktivitas industri 
sering berdampak pada ekosistem laut. 

Lebih dari 3 miliar orang bergantung pada lautan untuk mata pencaharian 
mereka, sebagian besar dari mereka di negara berkembang. Dari 3 miliar 
orang yang mengandalkan laut untuk mata pencaharian mereka, mayoritas 
tinggal di negara berkembang. Industri berbasis samudra, seperti perikanan 
dan pariwisata adalah penyedia pekerjaan dan pendapatan yang kritis. 
Terlalu sering, bagaimanapun, perubahan iklim, polusi, serta kurangnya 
pertimbangan untuk lingkungan dan keberlanjutan sosial menempatkan 
sumber daya laut dalam risiko, menghambat manfaat sosio-ekonomi yang 
mereka dapat memberikan untuk generasi mendatang.

Memperluas sektor berbasis laut secara berkelanjutan dan berinvestasi 
pada yang baru, seperti energi terbarukan lepas pantai dan 
biotechnologies, ekonomi laut dapat meningkatkan penciptaan lapangan 
kerja, pasokan energi, ketahanan pangan, dan infrastruktur. Bagaimana 
masyarakat internasional dapat membantu menjembatani kesenjangan 
dalam pengetahuan, inovasi, kapasitas, dan keuangan yang mencegah 
negara berkembang dari pertumbuhan ekonomi laut yang berkelanjutan 
seperti itu? OECD bekerja dengan mereka dan mitra pengembangan 
mereka untuk menemukan jawabannya dan mengingat bahwa Ocean 
Economy melibatkan banyak inovasi dan teknologi baru, kerja sama ini 
diselenggarakan di Direktorat OECD untuk Ilmu Pengetahuan, Teknologi 
dan Inovasi (OECD\STI).
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Ekonomi Laut
Perekonomian laut adalah jumlah kegiatan ekonomi industri berbasis 
laut, bersama-sama dengan aset, barang, dan jasa ekosistem laut. Dalam 
banyak kasus, ekosistem laut menyediakan input perantara untuk industri 
berbasis laut. Sebaliknya, industri laut dapat berdampak pada kesehatan 
ekosistem laut.

Lingkup sektoral perekonomian laut sangat bervariasi menurut negara. 
Definisi yang disepakati secara internasional dan terminologi statistik untuk 
kegiatan berbasis laut belum ada. Untuk proyek ini, OECD membedakan 
industri laut “Sedang muncul” dari industri laut “Telah berdiri”, walaupun 
tidak ada perbedaan yang sulit antara keduanya.

Established Emerging
Capture fisheries Marine aquaculture
Seafood processing Deep- and ultra-deep water oil and 

gas
Shipping Offshore wind energy
Ports Ocean renewable energy
Shipbuilding and repair Marine and seabed mining
Offshore oil and gas (shallow water) Maritime safety and surveillance
Marine manufacturing and 

construction

Marine biotechnology

Maritime and coastal tourism High-tech marine products and 

services
Marine business services Others
Marine R&D and education
Dredging

Sumber: OECD (2016), The Ocean Economy di 2030, http://dx.doi.
org/10.1787/9789264251724-en.

Laporan 2030 Ocean Economy ini membahas prospek pertumbuhan 
ekonomi laut, kapasitasnya untuk penciptaan dan inovasi pekerjaan di masa 
mendatang, dan perannya dalam mengatasi tantangan global. Perhatian 
khusus dari OECD ditujukan untuk industri berbasis laut muncul mengingat 
pertumbuhan yang tinggi dan potensi inovasi, serta kontribusinya untuk 
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mengatasi tantangan, seperti keamanan energi, lingkungan, perubahan 
iklim, dan ketahanan pangan. Laporan ini mengkaji risiko dan ketidakpastian 
seputar perkembangan industri kelautan di masa mendatang, inovasi yang 
diperlukan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung 
kemajuan mereka, kontribusi potensial mereka terhadap pertumbuhan 
hijau dan beberapa implikasi bagi pengelolaan laut. Melihat ekonomi 
laut secara keseluruhan di masa depan, akan mengeksplorasi jalan yang 
mungkin untuk tindakan yang dapat meningkatkan prospek pembangunan 
jangka panjang sementara mengelola penggunaan laut itu sendiri dalam 
cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Memang, beberapa tingkat tumpang tindih ada, tidak sedikit di mana 
segmen industri laut mapan mewujudkan indikasi jelas pertumbuhan 
yang cepat dan tingkat yang cukup dramatis inovasi. Misalnya, pengiriman 
dan kegiatan pelabuhan bergerak semakin ke tingkat yang sangat canggih 
otomatisasi; budidaya pantai mapan di beberapa negara, namun pada 
skala industri itu adalah menjadi sangat ilmu pengetahuan-dan teknologi-
kegiatan intensif dan mencari untuk memperluas lebih lanjut lepas pantai; 
pemantauan dan pengawasan laut adalah manfaat dari kemajuan besar 
dalam teknologi satelit, pelacakan dan pencitraan; serta industri pelayaran 
mengubah perhatiannya ke tujuan baru seperti Arktik dan Antartika.

Ukuran Ekonomi Laut 
Lautan dan lautan dunia memegang janji kekayaan sumber daya yang 
besar. Selain itu, mereka semakin diakui sebagai sangat diperlukan untuk 
mengatasi banyak tantangan global yang dihadapi planet ini dalam dekade 
yang akan datang, dari ketahanan pangan dunia dan perubahan iklim 
untuk penyediaan energi, sumber daya alam dan peningkatan perawatan 
medis. Ekonomi laut global, diukur dari segi kontribusi industri berbasis 
laut terhadap output ekonomi dan Ketenagakerjaan adalah signifikan. 
Perhitungan atas dasar database ekonomi Samudera OECD memperkirakan 
output ekonomi laut di 2010 (tahun dasar untuk perhitungan) pada 
USD1.500.000.000.000 dalam nilai tambah atau sekitar 2,5% dari dunia 
nilai kotor ditambahkan (GVA). Ini kurang lebih setara dengan ukuran 
ekonomi Kanada pada tahun yang sama. Dalam hal pekerjaan, industri 
berbasis laut menyumbang sekitar 31.000.000 langsung pekerjaan 
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penuh waktu di 2010 (kurang lebih sama dengan seluruh angkatan kerja 
Perancis tahun itu). Ini adalah perkiraan yang sangat konservatif, tidak 
sedikit karena beberapa kegiatan penting dalam ekonomi laut (misalnya 
bisnis Kelautan dan keuangan, pengawasan laut, bioteknologi laut) tidak 
ditangkap karena kurangnya data.

Ekonomi Laut amat penting mengingat 70% permukaan bumi ditutupi oleh 
laut, 40% penduduk dunia tinggal 60 km dari laut; lebih dari 90% barang 
yang diperdagangkan antarnegara dikirimkan melalui laut, besar ekonomi 
laut sekitar 2,5% dari nilai gross ekonomi dunia dan pertumbuhannya 
cenderung melebihi ekonomi global dalam 15 tahun ke depan, lebih 
dari 3 miliar penduduk dunia bergantung pada lautan untuk mencari 
nafkah, dan semua negara perlu memastikan kesehatan lautan agar tidak 
mencapai titik terbalik: 60% dari dunia ekosistem besar telah terdegradasi 
atau sedang digunakan secara tidak berkelanjutan.

Pertumbuhan Ekonomi Laut 2030 
Ada percepatan ditandai kegiatan ekonomi di laut berdasarkan  
berkembang pesat industri laut dikombinasikan dengan harapan 
pertumbuhan moderat di industri yang sudah besar, seperti maritim dan 
pariwisata pesisir, lepas pantai minyak dan gas, serta galangan kapal dan 
peralatan maritim. Ekonomi laut global bisa ganda dalam ukuran dengan 
2030, mencapai nilai kotor ditambahkan sekitar USD3.000.000.000.000 
(kurang lebih setara dengan ukuran ekonomi Jerman di 2010) mengikuti 
skenario bisnis seperti biasa. Nilai tambah dari beberapa industri laut 
diatur untuk tumbuh lebih cepat daripada ekonomi dunia. Ini termasuk, 
misalnya budidaya laut, perikanan tangkap, pengolahan ikan, angin lepas 
pantai, dan kegiatan pelabuhan. Pekerjaan di industri berbasis laut secara 
keseluruhan juga ditetapkan ke lebih dari dua kali lipat oleh 2030 untuk 
lebih dari 40.000.000 (kira-kira ukuran angkatan kerja Jerman saat ini) 
sehingga lebih jauh dari kecepatan pertumbuhan tenaga kerja global. Di 
atas rata-rata pertumbuhan pekerjaan yang diharapkan di hampir semua 
sektor termasuk dalam penelitian dengan pertumbuhan pekerjaan, 
terutama cepat terjadi misalnya dalam budidaya laut, pengolahan ikan, 
angin lepas pantai dan kegiatan pelabuhan. Sebagai konsekuensinya, 
hampir tidak dapat dihindari bahwa tekanan pada aset alam laut akan 
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meningkat dalam beberapa tahun mendatang karena tuntutan terus 
tumbuh pada sumber makanan laut, energi, mineral, pengejaran waktu 
luang, dan sebagainya. 

Demikian pula, Ruang Samudra di banyak wilayah di dunia berisiko menjadi 
semakin ramai, seperti perdagangan Maritim, budidaya laut, energi 
terbarukan lautan, dan pariwisata laut dan pesisir, dll. mengumpulkan 
momentum dan, berdasarkan pertumbuhan mereka, menghasilkan 
permintaan lebih lanjut dalam industri berbasis laut yang saling 
berhubungan. Perlu diingat bahwa 90 persen nelayan laki-laki dan nelayan 
perempuan dunia beroperasi di tingkat lokal skala kecil, menghasilkan 
lebih dari setengah penangkapan ikan global.

Kebijakan Ekonomi Laut  
yang Berkelanjutan 
Dalam rangka meningkatkan prospek pembangunan jangka panjang dari 
industri laut yang sedang berkembang dan kontribusi mereka terhadap 
pertumbuhan dan Ketenagakerjaan, sambil mengelola lautan dengan 
cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, empat rekomendasi 
mengikuti yang mencakup di area tertentu di mana OECD diposisikan 
dengan baik untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi upaya 
internasional. Pembuat kebijakan perlu: 

Membina kerja sama internasional yang lebih besar dalam ilmu 1. 
kelautan dan teknologi sebagai sarana untuk merangsang inovasi dan 
memperkuat pembangunan berkelanjutan ekonomi laut. Hal ini akan 
melibatkan, misalnya melakukan analisis komparatif internasional dan 
tinjauan terhadap peran kebijakan Pemerintah pada inovasi teknologi 
dalam kegiatan Kelautan dan Maritim. 

Memperkuat pengelolaan laut terpadu. Secara khusus, hal ini harus 2. 
melibatkan penggunaan analisis ekonomi dan alat ekonomi dalam 
pengelolaan laut terpadu, misalnya dengan mendirikan platform 
internasional untuk pertukaran pengetahuan, pengalaman dan praktik 
terbaik, serta dengan meningkatkan upaya mengevaluasi efektivitas 
ekonomi investasi publik dalam penelitian dan observasi kelautan. 
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Meningkatkan basis statistik dan metodologis di tingkat nasional dan 3. 
internasional untuk mengukur skala dan kinerja industri berbasis laut 
dan kontribusi mereka terhadap perekonomian secara keseluruhan. 
Hal ini dapat mencakup, di antara tugas lainnya, pengembangan lebih 
lanjut dari database ekonomi Samudra OECD. 

Membangun lebih banyak kapasitas nasional dan internasional untuk 4. 
masa depan industri laut, termasuk penilaian perubahan yang akan 
terjadi di industri berbasis laut.

Ekonomi Laut Berkelanjutan  
untuk Semua
Perekonomian laut adalah sebuah perbatasan ekonomi baru yang dapat 
membantu negara berkembang meningkatkan pekerjaan, mengurangi 
kemiskinan, dan meningkatkan ketahanan pangan. Pada saat yang sama, 
perubahan iklim, polusi, penangkapan ikan berlebih, dan tekanan lain 
yang belum pernah terjadi sebelumnya dari aktivitas manusia mendorong 
kesehatan lautan ke titik terbalik. Jika tidak ditangani, ini akan berisiko 
manfaat ekonomi jangka panjang bahwa laut dapat memberikan 
serta sumber daya di mana semua kehidupan di planet ini akhirnya 
tergantung.

Dengan demikian, mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan dan sosial 
ke dalam perekonomian laut sangat penting untuk memastikan lautan 
yang sehat dan kemakmuran masa depan dunia. Negara berkembang 
perlu memiliki akses ke pengetahuan, inovasi, kapasitas, dan sumber daya 
keuangan yang diperlukan untuk memanfaatkan manfaat dari ekonomi 
laut berkelanjutan. Ekonomi Laut Berkelanjutan untuk Semua (Sustainable 
Ocean for All) berkontribusi untuk mencapai tujuan ini.

Pada tahun 2020, proyek Sustainable Ocean for All akan memberikan:

Satu laporan komprehensif baru pada tren global ekonomi laut 1. 
berkelanjutan, menyoroti peluang dan tantangan bagi berbagai 
kelompok negara berkembang;

Satu set pertama OECD multidisiplin negara diagnostik pada ekonomi 2. 
laut untuk negara berkembang yang dipilih;
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Seperangkat indikator kuantitatif dan kualitatif dan rekomendasi 3. 
kebijakan untuk memandu pengambil keputusan di negara berkembang 
dan negara donor sama-sama mendukung pengembangan ekonomi 
laut berkelanjutan; dan

Memberikan kontribusi untuk lokakarya internasional dan dialog 4. 
kebijakan untuk mempromosikan saling belajar dalam masyarakat 
yang berhubungan dengan laut dan di seluruh kelompok stakeholder-
kementerian/lembaga, akademisi, yayasan, LSM, dan sektor swasta.

Sustainble Ocean for All disusun di sekitar tiga pilar sebagai berikut: 

Perekonomian laut dari sebuah inovasi dan sudut masa depan 1. 
industri-untuk menilai prospek pertumbuhan untuk berbagai 
kelompok negara, potensinya untuk penciptaan lapangan kerja, dan 
dampak dari tren global (misalnya perubahan iklim, tren demografis, 
dan ekonomi global); 

Kerangka kebijakan dan instrumen-untuk menciptakan kebijakan yang 2. 
memungkinkan dan lingkungan peraturan untuk mempromosikan 
ekonomi laut yang berkelanjutan; dan

Peran kerja sama pembangunan-untuk mencapai lebih banyak 3. 
koordinasi dan efektif tindakan oleh pembangunan internasional 
aktor kerja sama dalam mendukung negara berkembang kemampuan 
untuk memanfaatkan ekonomi laut berkelanjutan.

Manfaat Ekonomi Laut  
Bagi Negara Berkembang
Salah satu subproyek dari Sustainable Oceans for All adalah proyek 
Harnessing the Benefits of the Sustainable Ocean Economy for Developing 
Countries. Subproyek ini rencananya akan dilaporkan OECD dalam UN 
Ocean Conference 2020 yang akan diselenggarakan oleh Pemerintah 
Kenya dan Pemerintah Portugal sebagai Co-host dan menanggung semua 
biaya konferensi yang akan diselenggarakan di Lisbon, Portugal, dari 2–6 
Juni 2020.
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Lautan adalah perbatasan ekonomi baru. Untuk negara berkembang, 
memperluas perekonomian laut dapat membantu meningkatkan 
ketenagakerjaan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan ketahanan 
pangan. Pada saat yang sama, perubahan iklim, polusi, penangkapan ikan 
berlebih, dan tekanan lain yang belum pernah terjadi sebelumnya dari 
aktivitas manusia mendorong kesehatan lautan ke titik terbalik. Jika tidak 
ditangani, ini akan membahayakan manfaat ekonomi jangka panjang yang 
dapat disampaikan lautan dan juga sumber daya di mana semua kehidupan 
pada akhirnya bergantung. 

Pindah dari ekonomi laut ke ekonomi laut yang berkelanjutan adalah 
penting untuk melestarikan kesehatan lautan dan memastikan kemakmuran  
masa depan dunia. Ini memerlukan mencapai keberlanjutan di semua 
dimensi-ekonomi, sosial dan lingkungan, dan mempromosikan ada serta 
sektor baru, seperti energi terbarukan laut dan bioteknologi. Sustainable 
Ocean for All adalah proyek yang didedikasikan OECD pertama pada ekonomi 
laut dan negara berkembang. Ini menyatukan keahlian multidisiplin OECD 
untuk mendukung tekanan alamat negara berkembang pada layanan 
ekosistem lautan dan Kelautan (misalnya polusi, penangkapan ikan, 
perubahan iklim, degradasi habitat) dan memetakan kursus baru untuk 
pembangunan pembangunan untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, 
dan ketidakamanan pangan. Ini memperluas akses negara berkembang 
untuk pengetahuan, inovasi, dan sumber daya keuangan yang diperlukan 
untuk mempromosikan ekonomi laut yang berkelanjutan.

Proyek Sustainable Ocean for All’s Harnessing the Benefits of the 
Sustainable Ocean Economy for Developing Countries akan memberikan 
output berupa:

Gambaran global tentang ekonomi laut yang berkelanjutan, 1. 
menyoroti peluang dan tantangan untuk berbagai kelompok negara 
berkembang; 

Set pertama diagnostik negara multidisiplin OECD pada ekonomi laut 2. 
untuk negara berkembang yang dipilih; 

Seperangkat indikator kuantitatif dan kualitatif yang baru dan 3. 
rekomendasi kebijakan untuk memandu pengambil keputusan di 
negara berkembang dan negara donor sama-sama mendukung 
pengembangan perekonomian laut berkelanjutan;
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Serangkaian lokakarya internasional untuk mempromosikan 4. 
pembelajaran bersama dalam komunitas yang berhubungan dengan 
laut dan di seluruh kelompok pemangku kepentingan-Kementerian, 
lembaga, akademisi, yayasan, LSM, dan sektor swasta. serta

Sebuah kontribusi untuk 2020 5. High Level Ocean Conference untuk 
dipandu oleh Portugal akan memberikan:

Proyek Harnessing the Benefits of the Sustainable Ocean Economy for 
Developing Countries di Indonesia dilaksanakan dengan mengirimkan misi 
country diagnostic yang dipimpin oleh Piera Tortora, selaku Koordinator 
dari inisiatif OECD Sustainable Ocean for All. Misi ini mengunjungi beberpa 
kementerian/lembaga terkait dengan perikanan dan konsep luas ekonomi 
laut OECD. BPS dimintakan data untuk memperkirakan besarnya ekonomi 
laut Indonesia. Kementerian Keuangan dimintakan data akan besarnya 
anggaran yang terkait perikanan, kelautan, dan maritim.

Kesimpulan
OECD sekali lagi memimpin dunia dalam mengkaji dan memperkirakan 
besarnya ekonomi laut dunia. Untuk konferensi PP mengenai Lautan di 
tahun 2020, OECD melihat peluang untuk memberikan impresi yang baik 
mengenai slogan OECD: better policy for better lives, dengan membuat 
subproyek tentang manfaat ekonomi laut bagi negara berkembang.

Bagi Indonesia, keterlibatannya dalam proyek Harnessing the Benefits of 
the Sustainable Ocean Economy for Developing Countries akan memberi 
manfaat dalam hal perkiraan besarnya ukuran ekonomi dari sektor 
kelautan. Hal ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur potensi 
penerimaan pajak dari sektor kelautan, bahkan mengidentifikasikan 
sektor mana saja yang perlu diperhatikan bagi peningkatan potensi pajak 
dan PNBP.





MENGENAL KONSEP CIRCULAR 
ECONOMY DAN KETERKAITANNYA 
DENGAN PENGELOLAAN SAMPAH

Ferike Indah Arika

Circular Economy merupakan konsep ekonomi yang saat ini semakin 
marak didiskusikan oleh pembuat kebijakan, pebisnis, dan akademisi. 
Diskusi dan pembahasan yang berlangsung sering kali medifinisikan 
circular economy dengan cara berbeda-beda, dari sudut pandang yang 
beragam, bergantung dengan keterkaitannya pada isu-isu sesuai bidang 
masing-masing. Sebagai akibatnya, circular economy memiliki definisi 
yang bervariasi yang terkadang menimbulkan kebingungan akan konsep 
dari circular economy tersebut. 

Tulisan ini dibuat untuk menjelaskan mengenai konsep dan definisi 
circular economy sehingga pembaca memiliki pemahaman lebih baik 
terhadap konsep tersebut. Tulisan ini juga akan membahas mengenai 
keterkaitan konsep circular economy dengan pengelolaan sampah 
merespons perkembangan pembahasan penerapan circular economy 
untuk pengelolaan sampah yang sedang berkembang di Indonesia.

Perkembangan Konsep  
Circular Economy
Konsep circular economy berawal dari kesadaran akan terjadinya 
konsumsi berlebihan dan defisit ekologi pada sistem ekonomi. Boulding 
(1966) berpandangan bahwa konsumsi berlebihan dan defisit ekologi 
disebabkan oleh sistem ekonomi terbuka yang bergantung pada material 
dasar. Ia kemudian mengusulkan sistem ekonomi tertutup yang berusaha 
untuk mempertahankan total persediaan sumber daya untuk mengatasi 
permasalahan yang dapat ditimbulkan oleh sistem ekonomi linear yang 
tengah berjalan. 
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Gambar 1. Pola Ekonomi Linear 
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Beberapa dekade kemudian, Pearce & Turner (1990) memperkenalkan konsep 

yang serupa yang disebut sebagai circular economy yang terinspirasi dari Hukum I 

dan II Termodinamika13. Sebagaimana sifat energi yang tidak dapat diciptakan dan 

tidak dapat dimusnahkan, waste atau keluaran yang selama ini dianggap tak bernilai 

atau bernilai rendah pada sistem ekonomi tradisional seharusnya dapat menjadi 

sumber daya yang bernilai. Pemanfaatannya membentuk sistem sirkular resource–

products-regenerated resources yang lebih efisien dibandingkan sistem ekonomi linear 

resource–products-dispose. Namun, sebagaimana energi yang memerlukan usaha 

untuk berubah bentuk, pemanfaatan kembali waste sebagai sumber daya memerlukan 

usaha dan amat bergantung pada kemampuan ekonomi untuk menyerapnya. 

Konsep circular economy tersebut kemudian berkembang dan didiskusikan 

dalam berbagai fokus dan cakupan yang berbeda. Definisinya kemudian menjadi 

bervariasi bergantung pada fokus tersebut serta konsep-konsep pemikiran lain yang 

mempengaruhi. Pada tataran mikro, pembahasan akan mengarah pada produk, 

perusahaan, dan konsumen. Pada tataran meso, pembahasan akan terkait dengan 

                                                            
13 Hukum I Termodinamika menjelaskan hukum kekekalan energi dimana energi tidak dapat 
diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Sementara Hukum 
II Termodinamika memberikan batasan-batasan terhadap perubahan energi, dimana kalor yang 
mengalir secara spontan dari benda panas ke benda yang dingin tidak akan mengalir secara 
spontan dari benda dingin ke benda panas tanpa adanya usaha. 

Gambar 1 Pola ekonomi linear

Beberapa dekade kemudian, Pearce dan Turner (1990) memperkenalkan 
konsep yang serupa yang disebut sebagai circular economy yang 
terinspirasi dari Hukum I dan II Termodinamika14. Sementara pada level 
makro, pendekatan yang digunakan adalah penerapannya pada kota, 
negara, regional, bahkan global.
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eco-industrial park14. Sementara pada level makro, pendekatan yang digunakan 

adalah penerapannya pada kota, negara, regional, bahkan global. 

 
Gambar 2. Pola Circular Economy 

 

 

 

Meskipun definisi circular economy beragam, namun utamanya tetap bertujuan 

untuk memastikan keberlanjutan sumber daya mentah dan meminimalkan dampak 

lingkungan. Sebagai contoh, konsep cradle to cradle15 yang fokus pada lini proses 

produksi. Cradle to cradle menekankan pada penggunaan sumber energi terbarukan, 

bahan biodegradable yang aman dikembalikan ke lingkungan dan/atau penggunaan 

bahan teknis yang tahan lama dan dapat diolah kembali setelah digunakan untuk 

selanjutnya mengikuti siklus sirkular. Konsep yang menggunakan pendekatan 

biometrik tersebut dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai produk, 

kualitas, serta produktivitas dari sumber daya material agar lebih ramah lingkungan.  

Kritik Terhadap Circular Economy 

Untuk mencapai tujuan circular economy yang telah dijelaskan sebelumnya, 

diperlukan berbagai tindakan di setiap lini. Merangkum dari berbagai sumber, Rizos, 

Tuokko dan Gehrens (2017) memetakan tindakan untuk mencapai circular economy 

ke dalam tiga kelompok. Tindakan tersebut terdiri atas: (i) pengurangan penggunaan 

                                                            
14 Eco Industrial park atau taman industri ramah lingkungan merupakan sistem industri yang 
memperhatikan aspek ekologi dan sosial disamping aspek ekonomi melalui di antaranya efisiensi 
pemanfaatan bahan baku, efisiesi energi, dan meminimalkan limbah. 
15 Cradle to cradle merupakan istilah yang dipopulerkan William McDonough dan Michael Braungart 
pada tahun 2002 yang menjelaskan kerangka kerja untuk menciptakan Teknik produksi yang efisien dan 
bebas sampah. 
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Gambar 2 Pola circular economy

Sebagaimana sifat energi yang tidak dapat diciptakan dan tidak dapat 
dimusnahkan, waste atau keluaran yang selama ini dianggap tak bernilai 
atau bernilai rendah pada sistem ekonomi tradisional seharusnya dapat 
menjadi sumber daya yang bernilai. Pemanfaatannya membentuk sistem 
sirkular resource–products-regenerated resources yang lebih efisien 

14  Eco Industrial park atau taman industri ramah lingkungan merupakan sistem industri 
yang memperhatikan aspek ekologi dan sosial di samping aspek ekonomi melalui 
di antaranya efisiensi pemanfaatan bahan baku, efisiesi energi, dan meminimalkan 
limbah.
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dibandingkan sistem ekonomi linear resource–products-dispose. Namun, 
sebagaimana energi yang memerlukan usaha untuk berubah bentuk, 
pemanfaatan kembali waste sebagai sumber daya memerlukan usaha dan 
amat bergantung pada kemampuan ekonomi untuk menyerapnya.

Konsep circular economy tersebut kemudian berkembang dan didiskusikan 
dalam berbagai fokus dan cakupan yang berbeda. Definisinya kemudian 
menjadi bervariasi bergantung pada fokus tersebut serta konsep-konsep 
pemikiran lain yang memengaruhi. Pada tataran mikro, pembahasan 
akan mengarah pada produk, perusahaan, dan konsumen. Pada tataran 
meso, pembahasan akan terkait dengan eco-industrial park15 yang fokus 
pada lini proses produksi. Cradle to cradle menekankan pada penggunaan 
sumber energi terbarukan, bahan biodegradable yang aman dikembalikan 
ke lingkungan dan/atau penggunaan bahan teknis yang tahan lama dan 
dapat diolah kembali setelah digunakan untuk selanjutnya mengikuti 
siklus sirkular. Konsep yang menggunakan pendekatan biometrik tersebut 
dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai produk, 
kualitas, serta produktivitas dari sumber daya material agar lebih ramah 
lingkungan. 

Kritik terhadap Circular Economy
Untuk mencapai tujuan circular economy yang telah dijelaskan sebelumnya, 
diperlukan berbagai tindakan di setiap lini. Merangkum dari berbagai 
sumber, Rizos, Tuokko, dan Gehrens (2017) memetakan tindakan untuk 
mencapai circular economy ke dalam tiga kelompok. Tindakan tersebut 
terdiri atas i) pengurangan penggunaan bahan primer; ii) optimalisasi  
nilai pada material dan produk; dan iii) perubahan pola pemanfaatan. 
Peluang langkah untuk masing-masing tindakan tersebut ditampilkan 
pada Tabel 1. 

Meskipun konsep ini cukup menjanjikan dilihat dari aspek keberlanjutan, 
namun circular economy menuai beragam kritik. Kritik tersebut di antaranya 
dikemukakan oleh Murray et al. (2017) yang berpandangan bahwa aspek 

15  Cradle to cradle merupakan istilah yang dipopulerkan William McDonough dan Michael 
Braungart pada tahun 2002 yang menjelaskan kerangka kerja untuk menciptakan Teknik 
produksi yang efisien dan bebas sampah.
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sosial seperti, gender dan ketimpangan pendapatan sering luput pada 
diskusi penerapan circular economy. Padahal, perubahan pola dan cara 
kerja pada ekonomi tentu berdampak paling tidak terhadap tenaga 
kerja, dan pendapatan. Murray et al. (2017) juga menyoroti keterbatasan 
penerapan circular economy untuk membatasi penggunaan bahan baku 
primer pada ekonomi yang terus berkembang. Terlebih teknologi saat ini 
masih banyak memanfaatkan material yang sulit di daur ulang. Bahkan, 
teknologi untuk menghasilkan energi terbarukan melalui tenaga angin 
dan sinar matahari pun masih menggunakan material jenis tersebut.

Tabel 1 Proses utama pada circular economy

Mengurangi Penggunaan Bahan Primer
Daur ulang- 
Efisiensi penggunaan bahan baku- 
Pemanfaatan energi terbarukan- 

Optimalisasi nilai bahan baku dan produk
Remanufaktur, perbaikan, dan penggunaan kembali produk atau - 
komponen
Ekstensi usia produk- 

Perubahan pola utilisasi
Product service- 
Sharing models- 
Peregeseran pola konsumsi- 

Sumber: Rizos, Tuokko, dan Gehrens (2017)

Melihat sisi lainnya, Demailly dan Novel (2014) menilai bahwa upaya 
circular economy melalui efisiensi material belum tentu memiliki net  
impact yang positif terhadap lingkungan. Misalnya saja penggunaan 
kembali produk rusak (refurbished) atau produk yang masa penggunaannya 
telah berlangsung lama cenderung memerlukan energi lebih besar 
dibandingkan dengan produk baru. Sejalan dengan itu, Decker (2018) 
menyatakan bahwa produk-produk masa kini memiliki kompleksitas 
yang cukup tinggi sehingga memerlukan langkah dan proses yang lebih 
panjang untuk daur ulang. Hal tersebut mengakibatkan dimungkinkannya 
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penggunaan bahan baku atau energi yang tidak efisien untuk proses daur 
ulang. Terlebih lagi hanya sekitar 29% dari seluruh sumber daya yang ada 
dapat didaur ulang kembali.

Selain kritik terkait implementasinya, beberapa kritik terhadap dampak 
circular economy juga mengemuka. EUA (2016) menyatakan bahwa 
circular economy berpotensi menghambat inovasi produk, membatasi 
pertumbuhan industri, dan pada akhirnya menghambat pertumbuhan 
ekonomi. Narberhaus dan Collande (2017) memperingatkan adanya 
rebound effect pada strategi efisiensi di mana dampak efisiensi yang 
menurunkan harga justru membuat permintaan terhadap suatu produk 
meningkat. Sebagai akibat dari peningkatkan kuantitas konsumsi, justru 
besar konsumsi secara total dapat melebihi konsumsi sebelumnya. 
Sementara Ghisellini et al. (2016) lebih menyoroti keterbatasan kegiatan 
daur ulang yang tidak mampu menyokong ekonomi yang terus tumbuh 
dan berkembang.

Peluang dan Penerapan  
Circular Economy
Belajar dari perkembangan circular economy dan kritik terhadap konsep 
tersebut, pada dasarnya circular economy tetaplah gagasan penting untuk 
mewujudkan sustainabilitas. Promosinya sebagai sistem ekonomi baru 
yang menyeluruhlah yang menimbulkan berbagai kritik dan keraguan. 
Circular economy tidak dapat bekerja sendiri dalam sistem ekonomi 
yang kompleks. Terdapat beberapa faktor pada ekonomi yang tidak 
dikendalikan oleh circular economy secara menyeluruh, seperti kepuasan, 
perkembangan teknologi, dan pertumbuhan penduduk. Namun demikian, 
konsep tersebut dapat diintegrasikan ke dalam strategi yang lebih dalam 
dan menyeluruh untuk perubahan sistem ekonomi. Itulah kenapa tidak 
mengherankan jika diskusi terkait circular economy lebih berkembang 
pada pembahasan yang terperinci dan fokus pada isu-isu tertentu seperti 
pengelolaan limbah, daur ulang, atau penerapannya pada suatu sektor 
tertentu.
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Tabel 2 Aplikasi circular economy pada berbagai sektor
Proses Sirkular Sektor yang Berpeluang untuk Menerapkan

Mengurangi penggunaan 
bahan primer

Daur ulang otomotif, tekstil, bangunan, pengemasan, bahan baku 
primer, kehutanan, dan industri kimia

Efisiensi penggunaan 
bahan baku

Bangunan, industri plastik, pertambangan dan logam 
industri, serta sektor makanan

Pemanfaatan energi 
terbarukan

Industri kimia, makanan, dan kehutanan

Optimalisasi nilai bahan 
baku dan produk

Remanufaktur, perbaikan, 
dan penggunaan kembali 
produk atau komponen

Industri mobil, komputer, elektronik dan produk 
optik, bangunan, furniture, serta transportasi

Ekstensi usia produk Industri komputer, produk elektronik dan optik, 
mobil, peralatan rumah tangga, bangunan, makanan, 
tekstil, dan industri pertahanan

Perubahan pola utilisasi Product service Peralatan rumah tangga, transportasi, bangunan, dan 
percetakan

Sharing models Industri mobil, transportasi, akomodasi, dan pakaian

Peregeseran pola 
konsumsi

Sektor makanan, penerbitan, dan E-commerce

Sumber: Rizos, Tuokko, dan Gehrens (2017)

Pada industri, circular economy dapat menggunakan pendekatan sektor. 
Rizos, Tuokko, dan Gehrens (2017) telah memetakan peluang penerapan 
masing-masing proses circular economy pada sektor industri yang 
sesuai. Peta tersebut lebih jelas digambarkan pada Tabel 2. Peta tersebut 
mengindikasikan bahwa walaupun setiap proses sirkular mungkin untuk 
diterapkan pada setiap sektor, namun tidak seluruh proses efektif dan 
potensial diterapkan pada seluruh sektor.

Selain itu, penerapan circular economy juga dapat dikaitkan dengan 
program-program yang sedang berkembang pada agenda pembangunan, 
seperti pengebangan energi terbarukan, sumber daya negara, serta 
pengelolaan sampah dan air. Untuk menyukseskannya, regulasi dan 
kebijakan pendukung tentu perlu untuk dirumuskan, seperti kebijakan 
tentang parameter efisiensi, standar kualitas produk, dan pembentukan 
forum yang mewadahi pertukaran informasi.
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Circular Economy dan Kebijakan 
Pengeloaan Sampah di Indonesia
Di Indonesia, konsep circular economy sering didiskusikan dalam 
keterkaitannya dengan pengelolaan sampah. Konsep untuk 
menggunakan sumber daya dengan bijaksana, produksi yang efisien 
dan mempertimbangkan durabilitas, serta proses pemanfaatan kembali 
atau daur ulang dalam circular economy memang akan berpengaruh 
secara langsung dengan timbulan sampah. Terlebih lagi konsep tersebut 
semakin gencar dikampanyekan oleh negara maju untuk ditularkan pada 
pengelolaan sampah di negara berkembang seperti Indonesia.

Pada dasarnya, regulasi di Indonesia berupa Undang-Undang nomor 
18 Tahun 2008 (Undang-Undang Pengelolaan Sampah/UUPS) tentang 
Pengelolaan Sampah telah memperhatikan aspek-aspek yang terdapat 
pada konsep circular economy. UUPS mengatur bahwa pengelolaan  
sampah harus dilakukan dengan berwawasan lingkungan dan 
mengedepankan asas tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, 
kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, dan ekonomi. 
Pengelolaan sampah menurut UUPS tidak hanya dilakukan dengan 
menangani sampah, melainkan juga melalui langkah-langkah untuk 
mengurangi jumlah sampah.

Lebih lanjut, UUPS mengatur bahwa pengurangan sampah tersebut 
dapat dilakukan dengan melakukan pembatasan timbulan sampah, 
pendaurulangan sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menetapkan target 
pengurangan sampah dalam jangka waktu tertentu, serta memfasilitasi 
penerapan teknologi ramah lingkungan, pemberian label produk yang 
ramah lingkungan, pelaksanaan guna kembali dan daur ulang, serta 
pemasaran produk-produk daur ulang. Pelaku usaha diharapkan untuk 
menggunakan bahan produksi yang dapat meminimalkan timbulan 
sampah, memungkinkan produk untuk digunakan kembali atau didaur 
ulang, serta mudah diurai oleh alam. Sementara itu, masyarakat diarahkan 
untuk menggunakan produk sesuai ketentuan tersebut.
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Terkait dengan kegiatan penanganan sampah, UUPS menyebutkan bahwa 
kegiatan penanganan sampah terdiri atas kegiatan pemilahan sampah, 
hingga pengembalian sampah kepada lingkungan. Pemilahan sampah 
tersebut dilakukan sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah. 
Kegiatan penanganan sampah juga meliputi pengumpulan sampah yang 
telah dipilah pada penampungan sementara atau tempat pengolahan 
sampah terpadu, pengangkutan ke tempat pemrosesan akhir, hingga 
pengembalian hasil pemrosesan akhir sampah ke media lingkungan. 
Kegiatan penanganan sampah juga mencakup pengolahan sampah dengan 
mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.

Dari cakupan kegiatan pengelolaan sampah, UUPS telah menggunakan 
pendekatan circular economy. Hanya saja tidak dapat dipungkiri bahwa 
penerapan pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam UUPS 
tersebut belum berjalan dengan maksimal. Pemilahan sampah misalnya, 
tidak dilakukan di seluruh tempat. Bahkan sampah yang telah dipilah 
sering kali dicampur kembali saat pengangkutan sampah dilakukan. 
Kebiasaan konsumsi masyarakat dan penyedia jasa atau produk yang 
belum memperhatikan aspek lingkungan secara menyeluruh seperti pada 
rancangan produk, pemilihan material, dan kemasan turut berkontribusi 
pada sampah yang terus tidak terkendali.

Untuk meningkatkan penerapan UUPS tersebut, Pemerintah dalam 
beberapa waktu terakhir telah mengeluarkan beberapa kebijakan, yaitu 
melalui dimasukkannya pengelolaan sampah sebagai kategori kinerja 
daerah untuk memperoleh dana insentif daerah dan Peraturan Presiden 
No 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah 
Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Peraturan Presiden No 35 Tahun 2018 tentang Percepatan 1. 
Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik 
Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan merupakan kebijakan untuk 
mempercepat penanganan sampah pada kota-kota besar di mana 
timbunan sampah telah mengancam kesehatan lingkungan dan 
masyarakat. Peraturan Presiden tersebut menugaskan PT PLN untuk 
membeli listrik yang dihasilkan oleh Instalasi Pengolah Sampah 
Menjadi Energi Listrik sesuai dengan harga yang ditentukan. Regulasi 
tersebut juga memungkinkan pemberian dukungan Pemerintah 
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kepada Pemerintah Daerah melalui APBN yang dapat dimanfaatkan 
untuk penyediaan biaya layanan pengolahan sampah.

Dana Insentif Daerah2.  sejak tahun 2019 telah memperhatikan isu 
penanganan sampah di daerah. Pengelolaan sampah menjadi salah 
satu dari sebelas kategori kinerja daerah untuk memperoleh dana 
insentif daerah. Kebijakan tersebut dikeluarkan Pemerintah untuk 
mendorong Pemerintah daerah menjalankan kewajibannya dalam 
mengelola dan mengurangi sampah plastik. Dana insentif daerah 
kategori pengelolaan sampah yang dialokasikan pada tahun 2019 
tersebut mencapai Rp93,83 miliar. Dana tersebut dialokasikan kepada 
sepuluh daerah berdasarkan oleh penilaian kinerja oleh Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

Beberapa Pemerintah Daerah juga mulai menerapkan pelarangan atau 
pembatasan penggunaan kantong plastik dalam rangka menekan produksi 
sampah, terutama sampah plastik. Kota Banjarmasin sejak tahun 2016 
melalui Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
pengurangan penggunaan kantong plastik telah melarang penggunaan 
kantong plastik sekali pakai. Aturan yang awal mulanya diterapkan pada 
pusat-pusat pembelanjaan modern di Banjarmasin telah memangkas 
penggunaan kantong plastik secara signifikan hingga lebih dari 50 juta 
lembar kantong plastik per tahun. Keberhasilannya tersebut salah 
satunya didukung dengan kebijakan pemberian sangsi hingga pencabutan 
izin usaha bagi pihak-pihak yang tidak mematuhi. Kebijakan tersebut, 
kemudian diikuti oleh kota-kota lain, seperti Balikpapan, Bogor, Denpasar, 
dan Surabaya. 

Peluang Penerapan Circular Economy 
untuk Pengelolaan Sampah  
di Indonesia 
Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, baik Pemerintah Pusat maupun 
Pemerintah Daerah tersebut merupakan sinyal yang baik yang menunjukkan 
keseriusan terhadap pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. 
Namun demikian, penerapan pengelolaan sampah berdasarkan UUPS dan 
circular economy masih memiliki peluang besar untuk ditingkatkan, seperti 
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pelaksanaan konsep reduce, reuse, dan recycle. Selain itu, aspek-aspek 
pengelolaan sampah pada UUPS dan circular economy yang sebelumnya 
kurang diperhatikan, misalnya terkait dengan spesifikasi produk, dapat 
mulai diperhatikan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan 
kebijakan dalam rangka pengendalian dan pengelolaan sampah. 

Untuk meningkatkan pelaksanaan reduce, reuse, dan recycle, Pemerintah 
dapat mendorong produsen untuk menerapkan responsible waste. 
Dalam circular economy, produsen memerankan peran penting karena 
produsenlah yang menentukan produk, jenis material, spesifikasi produk, 
termasuk kemasan. Produsen sebagai pihak yang menciptakan produk yang 
menyebabkan peluang terbentuknya sampah, wajib untuk memastikan 
produk yang tahan lama dan ramah lingkungan dengan memperhatikan 
perannya dalam mendesain dan memproduksi produk dan kemasan 
yang sangat memengaruhi masa pakai, kuantitas dan jenis sampah, serta 
apakah barang bekas pakai dapat digunakan kembali, didaur ulang, atau 
hanya dapat dibuang. 

Pada beberapa perusahaan besar, kesadaran akan tanggung jawab dan 
perannya tersebut telah mendorong perusahaan untuk menggunakan 
material yang ramah lingkungan, atau menggunakan kemasan yang dapat 
di daur ulang. Untuk mendorong agar produsen lain juga berperan secara 
aktif pada sistem pengelolaan sampah dan circular economy, Pemerintah 
dapat menciptakan sistem agar perusahaan bertanggung jawab pada 
timbulan sampah sebagai akibat dari produk yang dihasilkan. Sebagai 
contoh, pada beberapa negara, Pemerintah mengharuskan perusahaan 
untuk memastikan kemasan plastik dari produk mereka didaur ulang. 
Pemerintah menerapkan pungutan pada setiap kemasan yang diproduksi 
perusahaan, dan perusahaan dapat memperoleh pengembalian dari 
pungutan tersebut dari setiap kemasan plastikan yang berhasil di daur 
ulang. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong produsen 
untuk mengembangkan waste collection system atau sistem take back, 
meningkatkan aktivitas daur ulang dan mengurangi kemasan habis pakai 
yang terbawa ke tempat pembuangan sebagai sampah.

Selanjutnya, Pemerintah juga perlu memperhatikan peran konsumen 
sebagai pihak yang menggunakan produk. Pemerintah dapat memberikan 
edukasi mengenai keterkaitan antara pola konsumsi dan dampak 
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lingkungan dari sampah yang dihasilkan untuk meningkatkan kesadaran 
terhadap lingkungan. Hal tersebut diharapkan dapat memengaruhi 
pola konsumsi dan preferensi produk yang pada akhirnya memengaruhi 
permintaan dan mendorong produsen untuk memperhatikan aspek 
lingkungan produk yang akan dijual ke masyarakat.

Pemerintah juga dapat mengoptimalkan penggunaan produk pada tingkat 
konsumen. Pemerintah dapat memberikan fasilitas yang memungkinkan 
produk yang telah dimanfaatkan oleh pemiliknya dan tidak diinginkan 
lagi untuk dapat digunakan kembali oleh konsumen lain yang masih 
memerlukan fungsi dan nilai dari produk bekas pakai tersebut. Hal tersebut 
membantu untuk mengoptimalkan nilai guna produk dan menekan 
produksi sampah di masyarakat.

Sementara untuk meningkatkan pelaksanaan daur ulang, Pemerintah 
dapat mendorong proses pemilahan sampah dan memastikan bahwa 
sampah yang dipilah tersebut diolah lebih lanjut oleh industri daur 
ulang. Pemerintah dapat mempertimbangkan sektor daur ulang sebagai 
salah satu sektor yang didorong pertumbuhannya. Industri daur ulang 
dapat menekan impor dan eksploitasi bahan mentah untuk kepentingan 
produksi karena dapat menyediakan suplai bagi sektor strategis lainnya. 
Investasi industri daur ulang juga cenderung lebih murah dibandingkan 
dengan industri petrokimia misalnya, dan berpotensi membuka lapangan 
pekerjaan. Pemerintah dapat menyediakan payung hokum untuk industri 
daur ulang tersebut yang saat ini masih belum tersedia.

Pendekatan sektoral juga dapat digunakan untuk menyelesaikan 
permasalahan sampah. Tiap sektor memiliki tantangan dan hambatan 
tersendiri dalam memastikan sumber daya terserap di perekonomian. 
Produksi sampah makanan (food lost dan food waste) misalnya, dapat 
ditekan dengan kebijakan yang fokus pada perbaikan supply chain, 
pemilihan teknologi produksi yang lebih baik, manajemen logistik dan 
pengemasan. Sementara untuk menekan timbulan sampah dari industri 
tekstil dan fashion akan lebih sesuai dengan penerapan kebijakan 
penggunaan bahan baku dan pengembangan industri daur ulang. 

Terakhir, untuk mendukung penerapan circular economy pada pengelolaan 
sampah, diperlukan komitmen Pemerintah untuk secara konsisten 
mengembangkan kebijakan inovatif. Kompleksnya dunia persampahan 
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memerlukan banyak sisi untuk diperhatikan. Selain pada sisi-sisi yang 
dijelaskan sebelumnya, masih ada isu pembiayaan penerapan circular 
economy yang tentu memerlukan dana yang tidak sedikit di mana 
Pemerintah dituntut untuk memaksimalkan segala potensi pembiayaan 
termasuk mendorong swasta untuk berpartisipasi. Terdapat juga isu harga, 
yang memerlukan kebijakan yang dapat memastikan harga bahan baku 
produksi daur ulang dapat lebih rendah dari bahan baku virgin. Selain 
itu, masih banyak isu-isu lain yang perlu untuk menjadi perhatian yang 
penanganannya tentu memerlukan sumber daya dan waktu yang Panjang. 
Komitmen dan inovasi adalah salah satu kunci untuk memastikan circular 
economy diterapkan pada pengelolaan sampah di Indonesia secara 
menyeluruh.
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KEANEKARAGAMAN HAYATI 
DAN PERTUMBUHAN EKONOMI 

INDONESIA

Dewa Putu Ekayana

Latar Belakang
Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di antara Benua 
Asia dan Australia. Di kenal dengan tanahnya yang subur, beriklim tropis, 
alam yang indah, dan kaya dengan sumber daya alam yang terkandung di 
dalam sungai, laut, danau, gunung, dan hutan. Sumber daya alam flora 
fauna dan ekosistemnya memiliki fungsi dan manfaat, serta berperan 
penting sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang kehadirannya 
tidak dapat digantikan. Kekayaan sumber daya alam yang berlimpah 
tersebut merupakan modal dasar pembangunan nasional yang harus 
dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal bagi 
kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan peningkatan 
mutu kehidupan manusia pada umumnya.

Indonesia dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati dunia dan 
tergolong negara yang memiliki tingkat endemisme tertinggi di dunia. 
Sepuluh persen dari spesies tumbuhan berbunga di dunia terdapat di 
Indonesia, walaupun luas daratan Indonesia hanya 13% dari total luas 
daratan di dunia. Selain itu, di Indonesia hidup 12% spesies mamalia, 
16% reptil dan amfibi, serta17% burung. Perairan Indonesia menyimpan 
kekayaan spesies terbesar, yaitu 25% dari total spesies ikan di dunia. Dari 
kajian sekuens 16S rRNA gen beberapa bakteri asal Indonesia. Hal ini 
diduga Indonesia memiliki lebih dari 25% spesies mikroba di dunia (ICBB 
1999).

Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati yang tersebar luas di 
kawasan hutan tropisnya, di hamparan luas wilayah lautnya, di sepanjang 
wilayah pantainya yang kesemuanya merupakan bagian dari kekayaan 
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sumber daya alam Indonesia. Berdasarkan penafsiran Citra Satelit Landsat 
7 ETM+ pada tahun 2011, luas tutupan hutan Indonesia mencapai  
98.242.002 hektare (Kementerian Lingkungan Hidup 2013). Luas perairan 
Indonesia mencapai 5,8 juta km2 yang menyimpan potensi perikanan, 
terumbu karang yang mencapai 75.000 km2, dan padang lamun (BPS 2012). 
Garis pantai Indonesia mencapai 81.000 km yang memiliki hutan mangrove 
terluas kedua setelah Brazil (Kementerian Lingkungan Hidup 2013). 
Dalam berbagai hamparan wilayah tersebut, terdapat keanekaragaman 
hayati, baik yang berupa tumbuhan, satwa, ekosistem, hingga sumber 
daya genetik. Berbagai keanekaragaman hayati tersebut telah lama 
dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menunjang kehidupannya. Ada 
6.550 jenis dari bakteri sampai pohon besar yang sudah dimanfaatkan. 
Penggunaan jenis tersebut di antaranya sebagai tumbuhan obat 940 
jenis, tumbuhan sayur-sayuran 340 jenis, buah 400 jenis, rempah-rempah  
54 jenis, kayu perdagangan 267 jenis, dan sebagainya. Jenis-jenis yang 
sudah dimanfaatkan ini hanya sebagian kecil dari kekayaan tumbuhan 
Indonesia. Sebagian besar masih belum diketahui sifat tumbuhan, 
kegunaan, serta belum digali potensinya.

Jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat membawa pengaruh 
pada beberapa aspek, yaitu peningkatan kebutuhan pangan, sandang, 
papan, kualitas hidup, dan pertumbuhan ekonomi. Eksploitasi hutan secara 
besar-besaran sejak tahun1970, perladangan berpindah, dan konversi 
hutan untuk kepentingan lain yang melebihi batas telah berdampak 
negatif bagi pelestarian keanekaragaman hayati walaupun secara ekonomi 
dianggap menguntungkan. Di samping itu, terjadinya pencemaran karena 
urbanisasi, industrialisasi, penggunaan pupuk buatan, dan pestisida secara 
berlebihan telah mengganggu keseimbangan ekosistem tanah, air, dan 
udara sehingga menimbulkan gangguan terhadap keanekaragaman hayati 
yang ada. Perubahan-perubahan terhadap sumber daya alam tersebut, 
antara lain berkurangnya jenis maupun jumlah, bahkan kemungkinan 
terjadi kepunahan akibat pemanfaatan yang berlebihan, serta akibat 
berkembangnya jenis baru, bencana alam, dan sebagainya. Tindakan 
tidak bertanggung jawab dan sewenang-wenang terhadap sumber daya 
alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerusakan yang dapat 
menimbulkan kerugian besar yang tidak dapat dinilai dengan materi.
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Sementara untuk pemulihannya tidak mungkin lagi dilakukan. Oleh 
karenanya, tindakan konservasi merupakan salah satu pendekatan untuk 
melindungi keanekaragaman hayati yang ada, menjaga kelestarian dan 
kesinambungannya, serta kehidupan manusia.

Permasalahan
Hutan menghasilkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit dari kayu 
potong. Nilai ekonomi kayu yang menggiurkan membuat bangsa ini 
melakukan eksploitasi secara berlebihan dalam pengelolaan hutan 
sehingga berdampak nyata pada ekosistem alami. Selama ini, hutan 
dimengerti sebagai tempat produksi kayu dan mengesampingkan hasil 
hutan nonkayu, seperti resin, rotan, madu, dan potensi keanekaragaman 
hayati lainnya. Padahal, potensi tersebut bila dikembangkan secara 
optimal mampu menjadi sumber penghasilan dan sumber penggerak 
pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Uraian
Keanekaragaman hayati Indonesia mampu memberikan manfaat berupa 
manfaat ekonomi, sosial budaya, dan wisata dan ilmu pengetahuan.Ditinjau 
dari manfaat ekonominya. Indonesia memiliki banyak jenis hewan (fauna) 
dan tumbuhan (flora) yang dapat diperbarui dan dimanfaatkan secara 
berkelanjutan. Beberapa jenis kayu memiliki manfaat bagi kepentingan 
masyarakat Indonesia maupun untuk kepentingan ekspor. Banyak jenis 
kayu yang bias dimanfaatkan, antara lain kayu ramin, gaharu, meranti, 
sengon, mahoni, dan jati. Jika di ekspor ke luar negeri, akan menghasilkan 
devisa besar bagi negara. Beberapa hasil hutan nonkayu juga dapat 
dijadikan sebagai sumber makanan yang mengandung karbohidrat, 
protein, vitamin, serta ada tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai 
obat-oabatan dan kosmetik. 

Sumber daya yang berasal dari hewan dapat dimanfaatkan sebagai 
sumber makanan dan untuk kegiatan industri. Selain itu, kegiatan jual beli 
untuk satwa liar hutan yang over populasi juga memiliki keuntungan yang 
besar secara ekonomi. Dua pertiga wilayah Indonesia adalah perairan 
yang dapat dijadikan sumber daya alam yang bernilai ekonomi. Laut, 
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sungai, dan tambak merupakan sumber-sumber perikanan. Jika mampu 
dimanfaatkan dengan pengelolaan yang lebih baik, bukan tidak mungkin 
pada masa depan ekonomi Indonesia akan bergantung terhadap kekuatan 
sumber daya lautnya. 

Ditinjau dari manfaat Wisata dan Ilmu Pengetahuan. Kekayaan aneka flora 
dan fauna yang dimiliki Indonesia sudah sejak lama dimanfaatkan untuk 
pengembangan ilmu pengetahuan dan wisata. Flora dan fauna di berbagai 
kawasan konservasi maupun di alam liar banyak diteliti dan diamati 
keberadaannya oleh sebagian besar peneliti di dunia. Para peneliti sering 
kali mengamati bagaimana perlakuan mereka untuk hidup dan beradaptasi 
terhadap lingkungannya. Hal ini menjadi nilai tambahan tersendiri karena 
Indonesia memiliki nilai dan potensi luar biasa untuk flora dan fauna.

Ditinjau dari manfaat Sosial dan Budaya. Sebagian besar, masyarakat 
Indonesia yang menetap di wilayah pegunungan, dataran rendah, 
dan daerah sekitar hutan sering kali hidupnya bergantung terhadap 
seumberdaya alam dari hutan. Kegiatan tersebut sudah menjadi kebiasaan 
dan kebudayaan yang erat bagi masyarakat sehingga apabila hutan dan 
kawasan keanekaragaman hayati ini rusak. Tentu akan mengganggu 
kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Masyarakat memiliki 
kepercayaan tersendiri mengenai alam, kearifan lokal, dan menganggap 
bahwa alam adalah pemberian sang Maha Kuasa untuk manusia dan 
manusia wajib memanfaatkan sumberdaya alamnya dengan bijaksana. 
Dengan adanya aturan-aturan tersebut, keanekaragaman hayati akan terus 
terjaga kelestariannya. Namun kini tidak sedikit hutan dan lingkungan yang 
memiliki kenaekardagaman hayati tinggi mulai rusak, akibat ulah manusia 
sendiri karena tidak bijaksana dalam mengelola sumberdaya alamnya.Hal 
tersebut bisa berdampak negatif terhadap habitat hidup makhluk hidup 
lain.

Potensi ekonomi dari keanekaragaman hayati yang kita miliki sangatlah 
beragam dan bermanfaat maka dari itu perlu dilakukan langkah-langkah 
berikut untuk dapat mengoptimalkan potensi keanekaragaman hayati 
Indonesia.
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Pertama, pariwisata lingkungan. Bentuk keajaiban di bidang botani, 
seperti bunga Rafflesia dan bunga bangkai Amorphophallus, menjadi daya 
tarik pariwisata baik di tingkat domestik maupun mancanegara. Selain itu, 
hutan kaya akan pemandangan yang indah dan memberikan pengalaman 
yang menarik sebagai objek pariwisata.

Kedua, perdagangan. Beberapa spesies endemik di Indonesia menjadi 
sasaran utama pada masa kolonialisasi sejak abad 17 hingga 19. Cengkeh 
dan pala, juga kayu manis merupakan produk alam yang memberikan 
sumbangan nyata bagi imperialisme dunia pada masa itu.

Selain itu, beberapa spesies tanaman memasuki wilayah Nusantara untuk 
dibudidayakan dalam jumlah besar sejak masa kolonial. Kina, kopi, karet, 
hingga kelapa sawit ialah contoh warisan yang memberikan kontribusi 
nyata kepada industri nasional hingga saat ini.

Ketiga, sumber pangan. Akhir-akhir ini pangan menjadi perhatian banyak 
kalangan karena salah satu tantangan besar dunia adalah produksi pangan. 
Dengan keanekaragaman hayati yang dimiliki, Indonesia selayaknya 
mengembangkan banyak alternatif pangan dari kekayaan hayatinya.

Keempat, bisnis kesenangan. Kehati selain bisa sebagai sumber inspirasi 
yang tertuang dalam beberapa karya arsitektur, seni lukis, foto, kerajinan, 
dan lain-lain, juga menjadi salah satu bisnis yang menggiurkan melalui 
pengembangan tanaman hias. Beberapa tahun lalu Indonesia digegerkan 
melejitnya jenis tanaman Anthurium dan Aglaonema.

Pengembangan dan bisnis tanaman hias akan terus berkembang selama 
kehati masih tersedia di alam sebagai bahan persilangan. Melalui kreativitas 
para pemulia tanaman, berbagai macam tumbuhan berpotensi menjadi 
tanaman hias yang dibentuk menjadi komoditas baru yang memikat mata 
dan rasa.

Kelima, pengembangan industri obat-obatan. Keanekaragaman hayati 
sudah terbukti menjadi bahan dasar obat-obatan modern. Senyawa aktif 
yang ditemukan dari tumbuhan, kemudian dikembangkan menjadi obat 
modern. Beragam jenis jahe dan temu-temuan berperan sebagai minuman 
penyegar yang kita kenal sebagai jamu.
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Pengetahuan tumbuhan sebagai obat dimulai dari kearifan lokal 
masyarakat yang sayangnya jarang sekali diwariskan kepada generasi 
berikutnya. Maka, sangat wajar jika Elizabeth Lindsey, sebagai mitra dari 
National Geographic Society, mengungkapkan bahwa setiap tetua adat 
yang menjelang akhir hayatnya identik dengan sebuah perpustakaan 
pengetahuan tradisional yang sedang terbakar.

Keanekaragaman hayati sejatinya bisa menjadi alternatif bagi bangsa 
Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraannya. Untuk itu, pengetahuan 
dan pola pikir yang berbasis pada keanekaragaman hayati merupakan 
hal yang penting untuk masa depan. Selain itu, sumber daya alam yang 
melimpah perlu dibarengi dengan penguatan modal dan penguasaan 
teknologi, serta ditopang peraturan yang jelas dan transparan. 

Penutup
Keragaman hayati merupakan komponen penyusun ekosistem alam yang 
mempunyai peran sangat besar baik ditinjau dari segi ekologis, sosial, 
ekonomis, maupun budaya. Perubahan ekologis, sosial, ekonomi, dan 
budaya akan terjadi bila dalam perjalanan sejarah keragaman hayati 
terancam dan berubah menjadi keseragaman hayati. Teknologi yang 
berkembang yang diilhami oleh keragaman hayati hendaknya digunakan 
semaksimal mungkin untuk melestarikan keragaman hayati itu sendiri, 
bukan sebaliknya menghancurkan keragaman hayati.


