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EDITORIAL

33

Adalah fakta bahwa Indonesia merupakan negara yang 

kaya sumberdaya alam seperti mineral, hutan, energi, 

dan air. Namun, bagaimana mengelola sumber daya 

alam itu untuk mamakmurkan negeri, itu fiksi, sesuatu 

yang masih berupa cita-cita bangsa Indonesia. Untuk 

merubah cita-cita menjadi realita, perlu ada keberanian 

membuat kebijakan yang kreatif dan inovatif. 

Selama lebih dari 50 tahun praktik penambangan di 

Indonesia sangat rakus cadangan karena menambang 

dan menjual mineral mentah (bijih nikel, bijih bauksit, 

bijih tembaga, dll) tanpa diolah terlebih dahulu serta 

kurang memperhatikan kelestarian lingkungan. 

Pengusaha tambang beralasan bahwa investasi 

pabrik pengolahan (smelter) sangat mahal. Sementara 

hutan kita juga terus mengalami deforestasi dan 

degradasi. Banyak lahan hutan telah berubah wajah 

menjadi lahan gundul. Sebagian lagi berubah fungsi 

menjadi jalan raya, jalan tol, rumah penduduk, dan 

gadung perkantoran. Karena peremajaannya kurang 

menyebabkan areal hutan yang hilang lebih besar 

dibandingkan areal hutan baru.

 Para pakar lingkungan menilai dua faktor ini menjadi 

penyebab meningkatnya laju emisi gas rumah kaca 

dan pemanasan global. Suhu global sudah berada 

pada 2 derajat Celcius lebih tinggi dibanding tingkat 

pra-industri. Kenaikan suhu global ini telah membuat 

perubahan lingkungan. Ancamannya, kesuburan 

tanaman menurun, serangan hama meningkat, 

produksi pangan menurun serta memicu kelaparan 

dan penyakit yang membahayakan kehidupan manusia.

Tidak hanya Indonesia, semua negara di dunia 

terkena dampak pemanasan global, sehingga menjadi 

bertanggungjawab bersama untuk menurunkan 

emisi gas rumah kaca. Dalam dokumen Nationally 

Determined Contributions or NDC (Paris Agreement), 

pemerintah Indonesia menyatakan komitmennya untuk 

menurunkan emisi gas rumah kaca hingga mencapai 

41% pada tahun 2030 (Haryanto, 2018). 

Tuntutan akan pentingnya industrialisasi dalam 

memajukan negara juga telah meningkatkan kebutuhan 

dan ketergantungan Indonesia akan energi fosil 

yang tidak ramah lingkungan. Bertahun-tahun kita 

memompa energi fosil secara besar-besaran untuk 

memanfaatkan potensi pendapatan dari tingginya 

harga minyak dunia. Di sisi lain, pemerintah harus 

melindungi rakyat dan industri dalam negeri untuk 

mengakses energi murah. Konsekuensinya, pemerintah 

megalokasikan angaran subsidi energi yang cukup 

besar, mencapai sekitar sepertiga belanja APBN. 

Besarnya subsidi energi menyandera pembangunan 

proyek-proyek infrastruktur seperti jalan tol, jembatan, 

pelabuhan, kereta api, listrik, waduk, dll. Pemerintah 

menyadari kelemahan ini dan telah dikoreksi 

dengan menaikan harga bensin premium dan solar 

serta mempercepat pengembangan energi baru dan 

terbarukan (energi non-fosil). Hasil penghematan 

subsidi energi dimanfaatkan untuk membiayai proyek-

proyek infrastruktur strategis. 

Pemerintah membutuhkan investasi sekitar Rp1.000 

triliun per tahun untuk membiayai infrastruktur 

strategis. Mengingat dana APBN terbatas, di sisi 

lain stok utang pemerintah terus meningkat, maka 

pemerintah harus mencari sumber pembiayaan lain. 

Salah satunya dengan menerbitkan obligasi atau surat 

berharga negara (SBN) serta melakukan diversifikasi 

instrumen utang dengan menerbitkan green bonds 

(GB). GR adalah surat utang berwawasan lingkungan 

karena diinvestasikan pada proyek-proyek hijau yang 

tidak menimbulkan dampak merusak lingkungan 

seperti renewable energy, energy efficiency dan clean 

transportation.

Skema GB telah banyak dimanfaatkan berbagai negara 

dalam pengembangan infrastruktur seperti  China 

Railways, Indian Railways, Korea Railroad dan Meksiko 

Airport.  Sedangkan Indonesia merupakan negara 

pertama yang menerbitkan GB, investasi berbasis 

obligasi syariah (sukuk) senilai US $1,25 miliar ke pasar 

global. Inilah bukti tanggung jawab Indonesia dalam 

melestarikan lingkungan dan berkontribusi menjaga 

keberlangsungan lingkungan dan bumi. Demikian 

editorial. Selamat membaca. Syahrir Ika 

GREEN BOND : 
“Instrumen Finansial yang Kreatif” 
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M
eningkatnya isu 

pemanasan global, 

sekiranya memiliki 

dampak positif bagi 

Indonesia jika dikaitkan dengan 

upaya menjaga kesinambungan 

berbagai kekayaan sumber daya 

alam (SDA) yang melimpah, baik 

migas, mineral/non-mineral 

maupun logam lainnya. Terlebih 

di era saat ini, pemerintah juga 

terus berupaya untuk mengurangi 

ketergantungan APBN terhadap 

penerimaan berbasis SDA melalui 

pengembangan berbagai industri 

jasa, pariwisata serta perdagangan 

dan manufaktur.  

Selain ratifikasi tujuan 

pembangunan berkelanjutan global 

(SDG), komitmen pemerintah dalam 

mengatasi dampak pemanasan 

global diregulasikan secara nasional 

melalui penerbitan Perpres terkait 

Rencana Aksi Nasional Mitigasi 

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 

(RAN-GRK) di tahun 2011 serta 

RAN Aksi Adaptasi Perubahan 

Iklim (API) di tahun 2014. Di 

dalam Perpres tersebut dinyatakan 

bahwa target penurunan emisi 

GRK nasional hingga 26% dengan 

pendanaan sendiri (APBN/APBD) 

serta 41% di tahun 2020, jika 

dibantu pendanaan internasional. 

Pada tahun 2016, kerangka regulasi 

di dalam Perpres tersebut direvisi 

dalam mekanisme ratifikasi Paris 

Agreement yang menghasilkan 

dokumen Nationally Determined 

Contributions (NDC) Indonesia, 

dengan menambah target 

penurunan emisi menjadi 29% dan 

41% di tahun 2030. Dan setiap 

tahun pemerintah kemudian 

menyampaikan secara resmi laporan 

kinerja realisasi penurunan emisi 

GRK kepada lembaga resmi PBB 

dalam kerangka UNFCCC (United 

nations on Climate Change).

Dibandingkan era pemerintahan 

sebelumnya, terdapat sedikit 

perbedaan di dalam strategi 

implementasinya. Jika di periode 

sebelumnya visi mengatasi 

persoalan pemanasan global 

diatasi dengan pendekatan fungsi 

lingkungan hidup (LH) secara 

mandiri, maka di periode saat 

ini strategi yang dikembangkan 

juga diselaraskan dengan visi dan 

misi pembangunan seperti yang 

tertuang di dalam Nawa Cita (9 

agenda prioritas). Dengan demikian, 

pendekatan yang dilakukan tidak 

semata-mata berdasarkan isu LH 

saja, melainkan diperkuat melalui 

pendekatan infrastruktur ekonomi 

seperti misalnya: bagaimana 

upaya mengintegrasikan kegiatan 

adaptasi dan mitigasi perubahan 

iklim dengan tema infrastruktur 

maupun beberapa isu-isu lainnya 

seperti tema gender, kemiskinan 

dan pertumbuhan ekonomi. 

Dengan pendekatan ini, pemerintah 

meyakini bahwa pembangunan 

dapat berjalan dengan lebih 

berkesinambungan. 

Untuk memenuhi aspek 

transparansi dan akuntabilitas 

publik, pemerintah juga berupaya 

untuk memastikan adanya 

governance yang kuat. Sebagai 

catatan, saat ini penggundulan 

hutan dan perubahan penggunaan 

lahan merupakan kontributor 

utama atas tingkat emisi Indonesia. 

Untuk itu pemerintah telah 

mempersiapkan seperangkat alat 

pencegahan awal melalui kewajiban 

penyusunan dokumen Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan 

(AMDAL) serta Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis (KLHS) di daerah 

untuk memastikan bahwa 

eksternalitas yang dihasilkan dapat 

diatasi. 

Di sisi lain, dengan tetap 

memprioritaskan upaya konservasi 

terhadap area hutan lindung, 

lahan gambut, area hutan bakau, 

dan beberapa area lain dengan 

nilai keanekaragaman hayati 

yang tinggi, pemerintah juga 

telah mengeluarkan larangan atas 

kegiatan pembukaan hutan primer 

serta larangan untuk mengkonversi 

lahan gambut.

Sayangnya, masalah pendanaan 

masih selalu menjadi persoalan 

klasik. Banyak pihak baik di level 

pemerintah pusat maupun daerah 

selalu merasa bahwa komitmen 

masih terganjal kepada kebutuhan 

pendanaan yang masih kerap 

terjadi konflik maupun tidak tepat 

sasaran. Akibatnya beberapa 

pihak menganggap komitmen 

pemerintah masih terbatas di atas 

dokumen, belum sampai menyentuh 

aspek implementasi di lapangan. 

Meskipun sejujurnya semua 

langkah dan kebijakan juga sudah 

diselaraskan mulai dari upaya 

memasukkan isu keberlanjutan 

dan dukungan terhadap pelestarian 

lingkungan hidup dan SDA di 

dalam Rencana Kerja Pemerintah 

(RKP), penguatan alokasi belanja 

pemerintah hingga penyelarasan 

alokasi belanja transfer ke daerah.

Berbagai skema pendanaan inovatif 

juga dilirik melalui penerbitan 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 

46 Tahun 2017 tentang Instrumen 

Ekonomi Lingkungan Hidup 

(IELH). Di dalam regulasi tersebut 

diatur segala hal yang terkait 

dengan skema green banking, green 

sukuk, green bond, green tax, green 

insurance, ecological fiscal transfer 
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(EFT), payment ecosystem services 

(PES) dan juga dana wali amanat 

lingkungan hidup. Dana on call 

pemerintah sebagai jaminan 

pemulihan lingkungan hidup 

juga dijelaskan secara mendetail di 

dalam PP tersebut. 

Dari aspek akuntabilitas dan 

transparansi alokasi anggaran 

terkait lingkungan hidup, 

sejak tahun 2015 pemerintah 

sudah menerapkan mekanisme 

penelusuran anggaran (budget 

tagging) di level nasional. 

Dengan budget tagging tersebut, 

realisasi belanja pemerintah 

terkait lingkungan hidup dapat 

ditelusuri apakah memiliki 

keterkaitan langsung atau cuma 

bersifat pendukung di dalam 

upaya menurunkan emisi GRK. 

Pemerintah juga dipaksa untuk 

mulai memikirkan bagaimana 

menyusun perencanaan 

penganggaran dengan lebih simple 

dan cerdas di dalam menyelaraskan 

input, program, kegiatan, output 

dan outcome. Dengan demikian ke 

depannya dalam pola perencanaan 

penganggaran di sektor lingkungan 

hidup, pemerintah betul-

betul berlandaskan pada aspek 

performance based budgeting.   

Sejak tahun 2015, budget tagging 

mulai diwajibkan untuk aspek 

mitigasi perubahan iklim di 6 

Kementerian/Lembaga (KL) yang 

ditunjuk yaitu KLHK, Kementan, 

Kemen ESDM, Kemenperin, Kemen 

PUPERA dan Kemenhub. Di tahun 

2018 ini, kewajiban budget tagging 

kemudian diperluas ke dalam aspek 

adaptasi perubahan iklim yang 

menyangkut kewenangan 17 KL 

lainnya. Ke depannya, kewajiban 

tersebut akan terus diperluas 

untuk tematik anggaran lainnya 

yang memiliki sharing kewenangan 

lebih luas misalnya tematik gender, 

infrastruktur, kemiskinan dan 

kerjasama selatan-selatan.  

Setelah reformasi penganggaran 

melalui mekanisme budget tagging 

berhasil dijalankan, pemerintah 

merasa memiliki level of confidence 

yang relatif tinggi untuk kemudian 

secara resmi menerbitkan the 1st 

Sovereign Green Sukuk di dunia 

dengan nilai transaksi mencapai 

USD1,250 juta untuk tenor 5 

tahun dan USD1,750 juta untuk 

tenor 10 tahun. Green sukuk yang 

lebih dikenal dengan sukuk hijau 

pemerintah ini, menggunakan joint 

lead managers Abu Dhabi Islamic 

Bank, CIMB, Citibank, Dubai Islamic 

Bank serta HSBC yang sudah 

memiliki reputasi internasional 

dalam industri syariah hijau ini. 

Mengapa disebut the first issuer di 

dunia? Karena memang belum ada 

negara di dunia yang menerbitkan 

sukuk hijau pemerintah 

sebelumnya. Pemerintah Perancis, 

Fiji dan Polandia memang tercatat 

sudah menerbitkan surat utang 

hijau, namun berbentuk sukuk 

konvensional (green bond). 

Sebelum menerbitkan sukuk 

hijau, pemerintah menyusun 

green framework terlebih dahulu. 

Green framework Indonesia sendiri 

mendapatkan review dari CICERO 

(Center for Climate International 

Research) yang berbasis di Oslo, 

Norwegia. CICERO sendiri di tahun 

2017  tercatat sebagai the best 

external reviewer untuk penerbitan 

Green Bond dan sukuk negara. 

Secara keseluruhan, CICERO 

memberikan penilaian medium 

green atas green framework bagi 

Indonesia. Penilaian medium green 

ini didefinisikan sebagai pengakuan 

atas komitmen yang baik dari 

pemerintah ke depannya meskipun 

saat ini aktivitas yang dilakukan 

belum optimal.  

Sukuk hijau Indonesia, disusun 

berdasarkan komitmen pemerintah 

terkait dengan upaya mengatasi 

dampak perubahan iklim secara 

global. Dimulai sejak tahun 2009, 

ketika Presiden Susilo Bambang 

Yudoyono mengeluarkan janji 

penurunan emisi gas rumah kaca 

(GRK) hingga tahun 2020 sebesar 

26% dengan pendanaan internal 

dan 41% jika mendapatkan bantuan 

dari internasional. Janji tersebut 

kemudian diregulasikan ke dalam 

Peraturan Presiden (Perpres) 

Rencana Aksi Nasional Penurunan 

Emisi GRK (RAN-GRK) Nomor 

61 Tahun 2011 yang direvisi oleh 

pemerintahan Jokowi dengan 

menaikkan target penurunan emisi 

menjadi 29% dan 41% hingga tahun 

2030. 

Perpres RAN GRK ini kemudian 

menjadi dasar pengaturan aksi 

mitigasi terkait perubahan iklim 

di Indonesia. Sementara itu, 

Setelah reformasi 
penganggaran melalui 
mekanisme budget 
tagging berhasil 
dijalankan, pemerintah 
merasa memiliki level of 
confidence yang relatif 
tinggi untuk kemudian 
secara resmi menerbitkan 
the 1st Sovereign Green 
Sukuk di dunia 

‘‘
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untuk pengaturan aksi adaptasi 

perubahan iklim pemerintah 

mengeluarkan ketetapan dalam 

bentuk Rencana Aksi Adaptasi 

Nasional (RAN-API) serta Indonesian 

Biodiversity Action Plan (IBSAP) 

untuk sektor keanekaragaman 

hayati (biodiversity). Khusus untuk 

RAN API dan IBSAP, pemerintah 

tidak mengatur secara khusus 

seperti halnya RAN GRK, namun 

di-mainstreaming-kan ke dalam 

Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) Nasional.   

Berbagai regulasi yang sudah 

dihasilkan tersebut kemudian 

menjadi rujukan bagi sektor-sektor 

hijau (green eligible sectors) yang 

nantinya didanai dari sukuk hijau 

pemerintah. Ada sekitar sembilan 

sektor hijau yang mendapatkan 

alokasi yaitu sektor renewable 

energy, energy efficiency, disaster risk 

reduction, sustainable transport, waste 

to energy and waste to management, 

sustainable management natural 

resources, green tourism, green 

building dan sustainable agriculture. 

Struktur sukuk yang dipilih adalah 

wakala yang mendefinisikan 

adanya kepemilikan atas proyek/

aktivitas yang dikelola oleh 

manajer investasi. Dari sisi 

alokasi permintaan, sebesar 

32% diperdagangkan di negara-

negara Islam, 25% di Asia, 15% 

di Eropa, 18% di Amerika dan 

10% dialokasikan di domestik. 

Menariknya, dilihat dari tipe 

alokasi sebagian besar masih dibeli 

oleh konsumen lama seperti asset 

manager, pension fund, dan juga 

private bank. Namun demikian, 

sukuk hijau pemerintah ini juga 

menimbulkan demand baru dari 

golongan konsumen green sebesar 

29%. 

Fenomena inilah sebetulnya yang 

harus ditangkap oleh industri 

pasar obligasi ke depannya. 

Proses memadukan green dengan 

bisnis syariah ternyata justru 

menimbulkan pangsa pasar baru 

dengan captive market yang 

membesar, karena konsumen 

potensial yang nantinya dapat 

membeli terdiri dari konsumen 

konvensional, syariah dan 

sekaligus konsumen green. Kondisi 

ini memang yang diharapkan 

akan muncul ketika pemerintah 

Indonesia akhirnya memberanikan 

diri menerbitkan sukuk hijau 

pertama di dunia. 

Harapannya berbagai perusahaan 

swasta dan juga BUMN dapat 

segera mengikuti proses yang sama 

yang sudah dirintis sebelumnya 

oleh pemerintah, minimal memulai 

untuk masuk ke dalam pasar 

domestik. Dengan demikian 

proses pendalaman pasar akan 

segera terjadi dan imbasnya 

portofolio investasi akan semakin 

berkembang. Hal ini sekiranya 

penting mengingat pasar obligasi 

Indonesia sendiri masih relatif 

kecil dengan kontribusi yang 

belum signifikan. Menurut catatan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

hingga 29 Maret 2018, pasar 

obligasi Indonesia hanya tercatat 

sebesar Rp2.566 triliun atau naik 

sedikit dibandingkan posisi akhir 

tahun 2017 yang mencapai Rp2.487 

triliun, dengan komposisi mayoritas 

obligasi pemerintah.

OJK sendiri juga sudah 

mengeluarkan regulasi mengenai 

Penerbitan dan Persyaratan 

Efek Bersifat Utang Berwawasan 

Lingkungan (Green Bond) yang 

menjadi acuan untuk swasta dan 

BUMN. Dengan segala kesiapan 

yang sudah berjalan, menurut 

penulis sudah selayaknya 

pemerintah ke depannya juga 

menjadikan industri syariah 

hijau ini sebagai ujung tombak 

pembiayaan, khususnya dalam 

memenuhi beberapa isu tematik 

utama yang menjadi agenda 

prioritas nasional. Dalam perspektif 

yang lebih besar, bisnis syariah 

hijau ke depannya juga harus dapat 

dimanfaatkan untuk pencapaian isu 

pembangunan berkelanjutan global 

(SDG) yang sudah ada di depan 

mata. 
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Pengelolaan Sampah di Indonesia 
dan Dukungan APBN
Agunan P. Samosir *)

  ______________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
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B
elakangan ini pembahasan 

terkait pengelolaan 

sampah menjadi isu 

yang terus menerus 

dilakukan oleh Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, Investor dan 

LSM. Pengelolaan sampah ini 

telah menjadi isu nasional sejak 

Peraturan Presiden (Perpres) nomor 

18 tahun 2016 tentang Percepatan 

Pembangunan Pembangkit Listrik 

Berbasis Sampah di Provinsi DKI 

Jakarta, Kota Tangerang, Kota 

Bandung, Kota Semarang, Kota 

Surakarta, Kota Surabaya dan Kota 

Makassar dicabut oleh Mahkamah 

Agung pertengahan November 

2016. Pencabutan ini didasari oleh 

salah satu gugatan LSM terkait 

tidak ramahnya penggunaan 

teknologi yang dianjurkan dalam 

Perpres nomor 18 tahun 2016. 

Padahal, salah satu tujuan dari 

penerbitan Perpres tersebut adalah 

mengurangi timbulan sampah yang 

ada di daerah khususnya kota-

kota besar melalui pembangunan 

pembangkit listrik berbasis sampah 

(PLTSa) sebagai sumber energi dan 

meningkatkan kualitas lingkungan. 

Kualitas lingkungan yang dimaksud 

adalah sesuai amanah dari Undang-

Undang nomor 18 tahun 2008 

tentang Pengelolaan Sampah. 

Penerbitan Perpres 18 tahun 2016 

juga sejalan dengan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah 

2015-2019 yang menyebutkan 

perlunya meningkatkan peran 

listrik berbasis energi baru 

terbarukan (EBT). Selanjutnya, 

Pemerintah memasukkan isu 

PLTSa dalam Rencana Umum 

Energi Nasional (RUEN) dengan 

diterbitkannya Perpres nomor 

22 tahun 2017 yaitu menetapkan 

bauran energi nasional pada 2025 

sebagai berikut (i) porsi EBT 23 

persen, (ii) minyak bumi 25 persen, 

(iii) gas bumi 22 persen, dan (iv) 

batubara 30 persen. Sasaran bauran 

energi untuk 2050 ditetapkan 

dan diproyeksikan, porsi EBTnaik 

menjadi 31 persen, minyak bumi 

20 persen, gas bumi 24 persen, dan 

batubara 25 persen.

Gaung penggunaan EBT ini juga 

sudah disampaikan Presiden 

Joko Widodo dalam forum 

Conference of the Parties (COP) ke 

21 tahun 2015 di Paris. Indonesia 

berkomitmen menurunkan kadar 

emisi sebesar 29 persen. Penurunan 

tersebut berdasarkan kondisi 

‘Business as Usual’ pada 2030 yang 

membutuhkan bantuan pihak 

internasional. Penurunan emisi 

dilakukan dengan mengambil 

langkah tertentu yaitu mengurangi 

penggunaan energi fosil dan 

meningkatkan penggunaan EBT. 

Selain itu, Presiden juga juga 

menyampaikan upaya Indonesia 

mengolah sampah menjadi energi.

Berbagai dukungan terhadap 

percepatan pembangunan PLTSa juga 

telah diberikan oleh Kementerian 

Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) 

melalui Peraturan Menteri (Permen) 

ESDM nomor 44 tahun 2015 tentang 

Pembelian Tenaga Listrik oleh PLN 

dari Pembangkit Listrik Berbasis 

Sampah Kota. Tarif yang ditetapkan 

adalah USD 18,77 sen per kWh 

untuk kapasitas pembangkit sampai 

dengan 20 megawatt (MW). 

Teknologi yang digunakan oleh 

pembangkit adalah thermochemical 

atau pemanfaatan panas/termal. 

Sayangnya, Permen ESDM nomor 

44 tahun 2015 yang mengatur 

besaran tarif yang cukup tinggi yaitu 

USD 18,77 sen per kWh belum bisa 

diimplementasikan karena terbit 

Permen ESDM nomor 12 tahun 2017 

tentang Pemanfaatan Sumber EBT 

untuk Penyediaan Tenaga Listrik. 

Permen tersebut mengatur 

pembelian tenaga listrik dari 

PLTSa oleh PT PLN paling tinggi 

sebesar biaya pokok penyediaan 

(BPP) Pembangkitan di sistem 

ketenagalistrikan setempat. Rata-

rata BPP Pembangkitan di Indonesia 

adalah USD 7,39 sen per kWh. 

Permen ini dikeluarkan pada 27 

Januari 2017. Tidak berapa lama 

yaitu 7 Agustus 2017, Permen 

tersebut kembali dicabut dengan 

Permen ESDM nomor 50 tahun 2017 

tentang Pemanfaatan Sumber EBT 

untuk Penyediaan Tenaga Listrik. 

Langkah pencabutan Perpres nomor 

18 tahun 2016 ditindaklanjuti oleh 

Pemerintah dengan menerbitkan 

peraturan yang lebih komprehensif 

dengan melibatkan seluruh 

stakeholder yang terkait dengan 

pengelolaan sampah. Hal ini perlu 

dilakukan mengingat sampah 

bukan lagi persoalan masing-

masing Pemerintah Daerah tetapi 

juga menjadi urusan Pemerintah 

Pusat. Keterbatasan lahan tempat 

pembuangan akhir (TPA) sampah 

menjadi masalah utama bagi 

Pemerintah Daerah. Sementara 

itu, sampah semakin lama semakin 

banyak dan menumpuk di TPA. 

Akibatnya adalah bau yang 

menyengat dan kualitas lingkungan 

di sekitar TPA semakin memburuk.

Sampah merupakan salah satu 

sumber penyebab terjadinya 

emisi gas rumah kaca (GRK), 

diantaranya gas metan (CH
4
) dan 

karbondioksida (CO
2
). Pengelolaan 

sampah yang ramah lingkungan 

dapat mengurangi jumlah emisi gas 

rumah kaca melalui kegiatan reduce, 

reuse, recycle (3R), perbaikan proses 
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pengelolaan sampah di TPA sampah 

dan pemanfaatan sampah menjadi 

produksi energi.

Dengan menggunakan perhitungan 

degradable organic carbon (DOC) 

sampah di TPA Intergovernmental 

Panel on Climate Change (IPCC) tahun 

2007 menunjukkan hasil produksi 

metana sebagai berikut : 0,15 kg 

CH4 dihasilkan oleh setiap 1 kg 

sampah kering dan faktor emisi 

CH4 sampah organik adalah sebesar 

0,07 – 0,11 kg CH4 per berat kering 

sampah organik atau 0,42 – 0,47 kg 

per berat basah sampah organik.

Saat ini jumlah timbulan sampah 

dari berbagai kota sudah melebihi 

kapasitas TPA. Volume timbulan 

sampah di Kota Jakarta mencapai 

7.000 ton per hari, Kota Surabaya 

sebanyak 2.700 ton per hari. Kota 

Tangerang sebanyak 1.500 ton per 

hari, Kota Bandung 1.500 ton per 

hari, Kota Semarang 920 ton per 

hari, Kota Surakarta sebanyak 510 

ton per hari, Kota Denpasar dan 

sekitarnya yaitu Kabupaten Badung, 

Kabupaten Gianyar dan Kabupaten 

Tabanan memiliki sampah lebih dari 

1.000 ton per hari, Kota Palembang 

sebanyak 700 ton per hari dan Kota 

Manado sebanyak 450 ton sampah. 

Jumlah penduduk terutama di kota 

bertambah secara otomatis volume 

timbulan sampah ikut bertambah. 

Aktivitas perekonomian melalui 

penambahan konsumsi makanan 

dan barang juga ikut menambah 

volume sampah.

Mengingat volume timbulan sampah 

semakin bertambah, pengelolaannya 

juga memerlukan perhatian khusus 

dari masing-masing Pemerintah 

Daerah. Penanganan tersebut tidak 

cukup pada saat pengumpulan dari 

masing-masing rumah tangga terus 

di angkut ke tempat penampungan 

sampah sementara, tapi juga 

bagaimana membawa sampah 

tersebut ke TPA.

Biaya yang dikeluarkan oleh Pemda 

tentu saja cukup besar mengingat 

tidak semua anggaran pendapatan 

dan belanja daerah (APBD) daerah 

sanggup menangani pengelolaan 

sampah. Anggaran yang disediakan 

oleh Pemkot Surabaya sekitar Rp97 

miliar pada tahun 2017. Anggaran 

ini dialokasikan untuk biaya 

operasional pengangkutan, upah 

tenaga kerja, pembelian bahan bakar 

minyak (BBM), dan tipping fee ke 

pengelola TPA Benowo.

Anggaran pengelolaan sampah bagi 

Kota Jakarta kemungkinan tidak 

menemui kendala karena APBD 

yang cukup besar. DKI Jakarta 

sudah menggangkarkan sekitar Rp 

300 miliar untuk biaya dan bantuan 

di TPA Bantargebangpada tahun 

2018. Bagi kota-kota lain pengelolaan 

sampah akan menjadi beban yang 

tidak bisa ditanggung sendiri. Kota 

Surabaya dengan tipping fee sebesar 

Rp166.904 per ton pada tahun 2017 

akan mengalami tekanan pada 

tahun-tahun selanjutnya karena 

naiknya tipping fee setiap tahun 

dan volume timbulan sampah 

yang dikirim ke TPA Benowo terus 

meningkat. Diperkirakan tahun 

2018, tipping fee yang dialokasikan 

Pemkot Surabaya sekitar Rp104,29 

miliar. Besaran ini belum 

termasuk biaya pengumpulan dan 

pengangkutan sampah dari rumah 

tangga sampai ke TPA Benowo.

Dalam pengelolaan sampah saat 

ini yang dilakukan kota-kota besar, 

ada pembebanan tipping fee yang 

diberikan kepada pengelola TPA 

yang ditunjuk oleh Pemda. Tipping 

fee adalah biaya yang dikeluarkan 

Pemda kepada pengelola TPA untuk 

pemrosesan akhir sampah. Biaya 

ini diluar biaya pengumpulan dan 

pengangkutan dan ukuran yang 

digunakan untuk menghitung 

tipping fee adalah rupiah per ton 

atau m3. 

Beberapa kota-kota besar negara 

tetangga di Asean dan Asia telah 

menerapkan tipping fee untuk 

pengelolaan atau pemrosesan 

Tabel 1. Tipping Fee Kota-kota Besar Beberapa Negara dan Indonesia

Negara / Kota Tipping Fee
 (USD / ton)

Tarif Listrik
(USD cent / kWh)

Jepang 150-200 15.5

Korea Selatan 100 1.900.000

Thailand (Kota Bangkok) 30 2.748.732

Malaysia (Kuala Lumpur, Johor) 25-28 1.765.396

Singapura 60 5.939.493

Surabaya 13-15 13,35

11 Kota lainnya di Indonesia *) ≤ 37 13.35

Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2017

Keterangan :  
*) 11 kota lainnya yaitu Palembang, Tangerang, Tangerang Selatan, DKI Jakarta, Bekasi, Bandung, 
Semarang, Solo, Makassar, Manado dan Denpasar sekitarnya.
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sampah di tingkat akhir. Besarnya 

tipping fee disesuaikan dengan 

kemampuan Pemda dan retribusi 

yang dibayarkan oleh masyarakat 

setempat. Tabel-1 menyajikan data 

beberapa kota dan negara Asia 

yang memberikan tipping fee ke 

pengelola TPA.

Saat ini, penyusunan pengganti 

Perpres nomor 18 tahun 2016 

sedang dilakukan finalisasi. 

Tujuan utama dari Perpres 

pengganti adalah bagaimana 

mereduksi sampah di kota-kota 

besar semaksimal mungkin 

dengan menggunakan teknologi 

yang ramah lingkungan. Isu 

utama yang perlu diketahui 

oleh publik adalah pengelolaan 

sampah yang berkaitan dengan 

lingkungan. Selanjutnya, hasil dari 

pengelolaan sampah tersebut dapat 

dimanfaatkan sebagai salah satu 

sumber energi tenaga listrik yang 

dijual ke PT PLN. 

Perpres yang sedang 

memasuki tahap akhir ini juga 

mengamanatkan pentingnya 

analisis dampak lingkungan 

dengan menggunakan teknologi 

tertentu untuk menyelesaikan 

timbulan sampah. Teknologi 

tersebut bisa menggunakan 

sanitary landfill, anaerob digestion, 

panas/termal yang dikenal dengan 

thermochemical dan teknologi 

lainnya yang ramah lingkungan 

dan diterima oleh masyarakat. 

Besarnya pengenaan tipping 

fee juga menjadi perhatian 

besar Pemerintah Pusat. Dalam 

Perpres yang baru dimungkinkan 

Pemerintah Pusat memberikan 

bantuan tipping fee ke Pemerintah 

Daerah. Bantuan ini diberikan 

sepanjang ada komitmen atau 

alokasi anggaran dalam APBD. Untuk 

daerah yang telah menyediakan 

anggaran tipping fee akan dihitung 

berapa besar bantuan yang diberikan 

oleh Pemerintah Pusat. Bantuan 

tersebut dialokasikan pada APBN 

yaitu Dana Alokasi Khusus Non Fisik 

(DAK Non Fisik). 

Adanya bantuan dan komitmen dari 

masing-masing Pemda diharapkan 

persoalan sampah dimasing-masing 

daerah bisa teratasi dengan baik 

dan pengurangan emisi dihitung 

berdasarkan rumusan IPCC 2017. 

Bila produksi sampah Kota Surakarta 

sebanyak 510 ton per hari, emisi (CH
4
) 

yang bisa dikurangi adalah 0,15 x 510 

ton = 76,5 ton setiap harinya. 
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Pengarusutamaan 
Migrasi Iklim
|| Arif Budi Rahman *)

________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

B
ank Dunia dalam laporan 

teranyarnya yang dirilis awal tahun 

2018 ini, memprediksi potensi migrasi 

sekitar 143 juta penduduk di wilayah 

Sub Sahara Afrika, Asia Selatan dan Amerika 

Latin pada 2050. Studi bertajuk Groundswell: 

Preparing for Internal Climate Migration ini 

terutama menyoroti dampak perubahan iklim 

terhadap migrasi yang kalau tidak diantisipasi 

bakal membawa bencana kemanusiaan 

signifikan. Tiga kawasan yang mencakup 

55 persen penduduk negara berkembang 

tersebut akan mengalami apa yang disebut 

“migrasi iklim”. Kaum pengungsi iklim ini bakal 

bermigrasi dari beberapa wilayah rentan yakni 

daerah kurang hujan, tergenang rob, dan angin 

ribut. Diantara para migran, kaum miskin 

adalah korban terparah.

Bank Dunia mewanti-wanti perlunya komitmen dan upaya 

global yang berkesinambungan untuk mengurangi emisi gas 

rumah kaca disamping perencanaan pembangunan yang 

memadai di setiap negara. Dengan begitu diharapkan mampu 

meminimalisir dampak perubahan iklim secara drastis dan 

jumlah migrasi iklim dapat dikurangi hingga lebih dari 

sepertiganya menjadi 40 juta orang pada 2050.

Menurut studi tersebut, dampak perubahan iklim seperti 

gagal panen, kelangkaan air bersih, peningkatan muka air 

laut akan memicu migrasi internal yang pada gilirannya juga 

mempengaruhi perencanaan pembangunan. Proporsi terbesar 

dari arus migrasi internal ini diperkirakan akan berakhir di 

kawasan perkotaan yang pada gilirannya menambah beban 

kerentanan kota karena isu kemiskinan, pengangguran, 

kriminalitas, dan konversi lahan.

Konsekuensinya, kawasan perkotaan dan semi kota perlu 

mempersiapkan diri dengan kehadiran para migran iklim ini, 
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misalnya dengan meningkatkan 

infrastruktur perumahan dan 

transportasi, layanan sosial, dan 

kesempatan kerja. Pemerintah tentu 

perlu mempersiapkan rencana 

jangka panjang yang bersifat 

antisipatif sehingga problema 

migrasi ini terakomodasi dalam 

program rencana pembangunan.

Kaitan antara lingkungan dan 

migrasi sebenarnya sudah menarik 

perhatian kalangan pengambil 

kebijakan dan periset semenjak awal 

1990-an. Fokus diskusi berkisar 

pada pertanyaan bagaimana 

perubahan iklim mempengaruhi 

mobilitas dan aktivitas warga, 

dalam kondisi seperti apa keputusan 

untuk bermigrasi itu diambil, serta 

estimasi jumlah orang yang bakal 

terdampak. 

Pendapat para ahli terbelah 

perihal migrasi iklim ini. Pada 

satu pihak ada yang berpendapat 

bahwa migrasi adalah bentuk 

kegagalan adaptasi. Migrasi iklim 

ini dianggap bertaut erat dengan 

ketidakberdayaan mengurangi 

dampak perubahan iklim dan 

kegagalan untuk menyesuaikan 

diri. Sementara di pihak lain 

migrasi dipandang sebagai bentuk 

adaptasi jangka panjang (long term 

adaptation). Jadi, migrasi bukan 

merupakan kegagalan beradaptasi 

namun merupakan upaya 

beradaptasi itu sendiri.

Umumnya, migrasi merupakan 

strategi yang jamak terjadi sebagai 

bagian dari strategi bertahan hidup 

dan diversifikasi pendapatan. 

Contoh paling kentara migrasi iklim 

adalah migrasi akibat kelaparan 

dan gagal panen di Afrika pada 

pertengahan 1980-an. Namun 

terkait dengan isu perubahan 

iklim migrasi kadang dipandang 

sebelah mata. Migrasi diyakini 

sekedar imbas kompetisi ekonomi 

terutama terkait kelangkaan 

sumber penghidupan, konflik sosial, 

tingkat kriminalitas, ataupun wabah 

penyakit. 

Memang, menurut pendekatan 

ekonomi klasik, migrasi selalu 

diasumsikan sebagai upaya 

meningkatkan penghasilan dan 

memanfaatkan kesempatan. Kalau 

dari kaca mata teori push-pull, 

migrasi terjadi karena empat 

hal yakni kondisi tempat asal 

(kemiskinan, keterbelakangan, dan 

jaringan kaum perantauan), daya 

tarik daerah tujuan (kesempatan 

kerja, layanan umum, dan ikut 

keluarga), perhitungan untung rugi 

(kendala finansial, birokrasi, dan 

geografi), dan alasan personal (usia, 

gender, dan etnik).

Dampak perubahan iklim ada 

dua yakni dampak langsung 

dan tidak langsung. Dampak 

langsung mengakibatkan 

perubahan lingkungan fisik 

misalnya kekeringan karena 

kemarau berkepanjangan atau 

rob karena kenaikan muka air 

laut. Sedangkan dampak tidak 

langsung berpengaruh terhadap 

kondisi sosial ekonomi masyarakat 

setempat. Misalnya migrasi karena 

kekeringan, banjir, dan konversi 

lahan akibat panen yang terus 

menurun. Dalam kondisi demikian, 

negara berkembang diperkirakan 

bakal terdampak paling parah.

Intinya, migrasi tidak terkait 

langsung dengan degradasi 

lingkungan namun imbas dari 

penurunan produktivitas (misalnya 

pertanian) dan penurunan 

penghasilan.

Setidaknya ada dua jenis adaptasi 

yakni pra atau antisipatif dan pasca 

alias reaktif. Migrasi antisipatif 

bisa berupa relokasi dari daerah 

rawan bencana iklim, sedangkan 

aksi reaktif adalah migrasi pasca 

bencana. Biasanya migrasi ini 

ditandai dengan kerugian signifikan 

misalnya kehilangan harta 

benda bahkan jiwa. Berkaca pada 

kondisi tersebut, para pemangku 

kepentingan dituntut selalu tanggap 

menyediakan logistik dan bantuan 

darurat bagi mereka.

Kawasan pesisir pantai merupakan 

daerah yang diprediksi akan paling 

parah terdampak sekaligus hot spot 

terjadinya migrasi iklim. Pasalnya, 

kawasan pesisir merupakan 

wilayah multi risiko dimana 

terjadi peningkatan muka air laut, 

erosi, salinasi, penurunan tanah 

juga penipisan hutan mangrove. 

Celakanya kawasan ini lazimnya 

merupakan daerah padat penduduk 

karena kelengkapan fasilitas 

infrastruktur seperti bandara, 

pelabuhan, kawasan industri 

bahkan pariwisata.

Berbagai riset adaptasi 

menyimpulkan bahwa keterkaitan 

antara perubahan iklim dan pola 

migrasi tidak bisa dilihat sebagai 

hubungan sebab akibat secara 

langsung dan hanya dari dua hal 

itu saja. Jadi, hubungan antara 

keduanya sebenarnya kompleks. 

Migrasi merupakan kombinasi 

berbagai faktor ekonomi sosial, 

politik, demografi dan lingkungan. 

Migrasi dipandang sebagai 

mekanisme adaptasi dari bencana 

iklim yang bersifat slow onset 

yakni terjadi secara perlahan dan 

laten seperti kelangkaan air dan 

peningkatan muka air laut.



WARTA FISKAL | EDISI  #1/2018

15

FOKUS

Dengan pengarusutamaan 

diharapkan tercipta keselarasan 

kebijakan dalam arti meminimalisasi 

tumpang tindih kegiatan antar 

sektor dan membangun sinergi 

yang saling menguntungkan. 

Beberapa keuntungan lain 

mengarusutamakan isu migrasi 

iklim ke dalam perencanaan 

pembangunan yakni (i) 

meminimalisir kerugian lebih besar 

melalui program yang antisipatif 

(ii) meningkatkan efisiensi dari 

sisi finansial dan SDM, dan (iii) 

menjamin keberlangsungan 

program.

Mengingat penandaan anggaran 

merupakan bentuk implementasi 

penganggaran berbasis kinerja 

(PBK), setiap kementerian wajib 

melakukannya. Dengan dilakukan 

penandaan, kementerian yang 

mendapat mandat dapat mengetahui 

secara pasti kegiatan/output terkait 

penanganan migrasi iklim serta 

monitoring maupun evaluasi dalam 

menyusun kebijakan/kegiatan yang 

adaptif terhadap perubahan iklim.

Namun demikian, pemerintah 

juga perlu bekerjasama dengan 

para pemangku kepentingan 

seperti kalangan swasta, akademisi 

dan NGO, termasuk lembaga 

internasional. Kerjasama dengan 

donor dan international development 

partner menjadi pilihan logis guna 

mendapatkan bantuan teknis dan 

peningkatan kapasitas agar proses 

mainstreaming tersebut sejalan 

dengan framework penanganan 

migrasi di level global. (*)

Indonesia merupakan salah satu 

negara paling rentan terhadap 

bencana geologi dan iklim seperti 

banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, 

kekeringan, peningkatan muka air 

laut, kenaikan suhu darat dan laut. 

Karena urbanisasi, kawasan pesisir 

malah tumbuh pesat dan padat. 

Mengingat lebih dari 60% penduduk 

berdiam di sekitar kawasan pesisir, 

potensi terjadinya migrasi iklim 

ini cukup besar. Apalagi sekitar 

25% penduduk miskin tinggal di 

kawasan pesisir ini. 

Laporan UNICEF (2011) menyebut 

potensi dampak perubahan iklim 

pada terjadinya masifikasi migrasi 

yang kini ada di Indonesia. Kondisi 

ini juga diperparah dengan 

pertumbuhan penduduk, degradasi 

lingkungan, dan urbanisasi. Studi 

yang dilakukan Bohra-Mishra, 

etc (2014) pun menemukan 

hubungan positif antara migrasi 

antar provinsi dengan variasi iklim 

namun berkorelasi negatif dengan 

bencana. Menurut riset mereka, 

iklim tropis dan ketergantungan 

terhadap sektor pertanian serta 

tradisi merantau antar provinsi 

di Indonesia akan meningkatkan 

jumlah migran di masa mendatang.

Temuan menarik dikemukakan 

oleh Perch-Nielsen, etc (2008) 

yang menyimpulkan jika bencana 

banjir tidak akan memantik migrasi 

masal. Hal ini berbeda dengan 

rob yang memiliki efek lebih fatal 

karena mengakibatkan kehilangan 

lahan secara permanen. Penelitian 

Chun-Wing Tse (2011) di Indonesia 

juga berkesimpulan serupa yaitu 

bencana (termasuk erupsi gunung 

berapi, gempa bumi dan banjir) 

ternyata tidak memantik arus 

migrasi. 

Kesimpulan ini diamini oleh 

Handayani dan Kumalasari (2015) 

yang menyebut migrasi iklim 

di Indonesia belum merupakan 

pilihan adaptasi. Kawasan 

pesisir di Jakarta, Semarang dan 

Surabaya misalnya justru menjadi 

tujuan urbanisasi kendati kondisi 

lingkungan tidak mendukung. Pada 

saat bersamaan, penduduk lokal 

juga memiliki keterikatan kuat 

dengan tempat tinggal mereka 

karena kedekatan tempat kerja, 

adanya kawasan industri dan akses 

mata pencaharian di laut yang bisa 

mempengaruhi persepsi mereka 

terhadap migrasi. 

Pengarusutamaan migrasi

Kendati perhatian terhadap isu 

migrasi iklim ini terus meningkat, 

upaya mengarusutamakannya ke 

dalam perencanaan pembangunan 

masih minimal. Perencanaan dan 

terutama mainstreaming migrasi 

bencana iklim ini perlu masuk 

dalam agenda kerja para pengambil 

kebijakan. Mainstreaming bisa 

dilakukan dengan cara mentagging/

menandai mata anggaran dalam 

APBN/APBD terhadap berbagai 

aktivitas yang terkait dengan 

risiko bencana pada umumnya dan 

migrasi iklim pada khususnya. 

Di Indonesia, pemerintah telah 

memulai budget tagging ini untuk 

mitigasi dan adaptasi perubahan 

iklim. Isu migrasi iklim ini bisa 

dimasukkan dalam salah satu 

indikator adaptasi. Memetakan 

dimana, seluas apa, dan siapa warga 

yang sedang dan akan menghadapi 

dampak perubahan iklim slow onset 

adalah langkah pertama yang perlu 

dilakukan para pengambil kebijakan. 
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D
alam pembahasan 

APBN 2017, pemerintah 

menginisiasi mekanisme 

subsidi energi baru 

terbarukan (EBT) sebesar Rp1,3 

triliun. Rencananya alokasi subsidi 

EBT ini nantinya akan diberikan 

kepada pengembangan biofuel, 

panas bumi, sampah, tenaga 

matahari dan beberapa jenis EBT 

lainnya. Dengan menambahkan 

akun belanja subsidi EBT ini 

diharapkan mampu memperbaiki 

posisi Indonesia dalam kesepakatan 

Conference of The Parties (COP) 

UNFCCC memerangi dampak 

pemanasan global. Selain itu, juga 

diharapkan mampu mempercepat 

pencapaian target Bauran Energi 

Primer (listrik dan non-listrik) 

pada Kebijakan Energi Nasional 

(KEN) tahun 2025 dari sisi EBT 

sebesar 23% sekaligus menjawab 

isu keberlanjutan energi. Sebagai 

tambahan informasi, hingga kini 

realisasi pencapaian EBT secara 

nasional baru berkisar 6%.  

Padahal jika kita merujuk kepada 

target bauran energi di dalam 

Rencana Umum Energi Nasional 

(RUEN) Pemerintah hingga 

2025, persentase penggunaan 

Energi Baru dan Terbarukan 

(EBT) harus mencapai 23% dari 

total pemenuhan energi secara 

keseluruhan. Porsi tersebut 

sedikit lebih tinggi dibandingkan 

persentase gas bumi 22%, namun 

masih di bawah batubara 30% 

dan minyak bumi 25%. Jika dilihat 

kondisi saat ini, pencapaian EBT 

baru sendiri baru sekitar 5%, masih 

didominasi minyak bumi 46%, 

batu bara 26% dan gas bumi 23%.  

Sayangnya, usulan mekanisme 

subsidi EBT kandas di parlemen. 

Dalam pembahasan lebih lanjut, 

pemerintah justru diharapkan lebih 

banyak memberikan mekanisme 

insentif dan dis-insentif dalam 

pengembangan EBT, bukan sekedar 

mengalokasikan subsidi secara 

langsung. DPR juga menilai bahwa 

pengalokasian subsidi EBT secara 

langsung malah berpotensi tidak 

tepat sasaran karena diberikan via 

korporasi bukan ke masyarakat. 

DPR juga mempertanyakan ukuran 

kinerja tepat sasaran dari subsidi 

EBT itu nantinya. 

Permasalahan

Secara umum keberatan dari DPR 

terkait usulan subsidi EBT memang 

beralasan. Kebijakan umum 

subsidi listrik tahun 2017 sendiri 

mengamanatkan kewajiban alokasi 

subsidi listrik yang tepat sasaran 

melalui beberapa mekanisme 

diantaranya: meningkatkan 

efisiensi anggaran subsidi 

listrik, memperbaiki mekanisme 

penyaluran penerima subsidi 

listrik, memberikan subsidi listrik 

yang lebih tepat sasaran kepada 

rumah tangga miskin dan rentan 

untuk pelanggan 900 VA. Selain 

Perlunya Koordinasi Kebijakan  
dan Pembentukan PLN EBT 
Joko Tri Haryanto *)

  ___________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
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itu diupayakan juga meningkatkan 

efisiensi penyediaan tenaga listrik 

melalui optimalisasi pembangkit 

listrik berbahan bakar gas dan batu 

bara dan menurunkan komposisi 

pemakaian BBM dalam pembangkit 

tenaga listrik. Tak ketinggalan 

usaha mengembangkan EBT  yang 

lebih efisien khususnya di pulau-

pulau terdepan yang berbatasan 

dengan negara lain dan daerah 

terpencil namun memiliki potensi 

EBT, serta mensubstitusi PLTD di 

daerah-daerah terisolasi. 

Berkaca dari kebijakan umum 

subsidi listrik 2017 tersebut, di satu 

sisi kebutuhan akan pengembangan 

EBT memang sudah tidak 

terbantahkan. Terlebih Indonesia 

sendiri dikaruniai berbagai jenis 

EBT yang sangat melimpah baik 

panas bumi, tenaga surya, sampah, 

angin dll. Semangat tersebut juga 

sudah menyatu dalam Undang-

undang (UU) Nomor 30 Tahun 

2007 tentang Energi dan UU 

Nomor 30 Tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan. Di dalam 

Peraturan Pemerintah (PP) No 79 

Tahun 2014 tentang Kebijakan 

Energi Nasional (KEN), pun telah 

menyatakan paradigma energi 

sebagai modal pembangunan. 

Namun sayangnya, di tengah 

perjalanan masih banyak hambatan 

dan tantangan yang menghadang, 

terlebih ketika harga internasional 

komoditi migas mengalami 

kejatuhan secara drastis. Secara 

otomatis biaya pokok penyediaan 

(BPP) berbagai pembangkit listrik 

berbahan bakar fossil fuel (BBM 

dan batu bara) menjadi lebih murah. 

Ketika infrastruktur yang ada masih 

terbatas, perhitungan biaya untung 

rugi akan memaksa pengembangan 

EBT jalan di tempat. Terlebih 

dukungan yang telah diberikan oleh 

pemerintah melalui mekanisme 

feed in tariff (FiT) masing-masing 

EBT masih jauh lebih tinggi akibat 

teknologi yang masih mahal, 

dibandingkan BPP pembangkit 

fossil fuel.  Pada akhirnya 

rencana pengembangan EBT yang 

sudah masuk di dalam program 

KEN menjadi terhambat. Para 

pengembang swasta yang awalnya 

berlomba-lomba mengembangkan 

berbagai jenis EBT, mulai meragu 

karena tidak ada kepastian listrik 

yang sudah dihasilkan akan dibeli 

pemerintah. 

Padahal, seperti kasus di 

pengembangan EBT sampah kota 

(PLTSa), sudah ada Peraturan 

Presiden (Perpres) Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Percepatan 

Pembangunan Pembangkit Listrik 

Berbasis Sampah dengan mengambil 

piloting di Provinsi DKI Jakarta, 

Kota Tangerang, Kota Bandung, 

Kota Semarang, Kota Surakarta, 

Kota Surabaya dan Kota Makasar. 

Sudah disahkan pula Peraturan 

Menteri ESDM (Permen ESDM) 

Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Pembelian Tenaga Listrik oleh 

PT PLN dari Pembangkit Listrik 

Berbasis Sampah. Jika sebelumnya, 

sampah dikonotasikan sebagai hal 

yang kotor dan bau, saat ini justru 

berkembang menjadi peluang yang 

dapat dimanfaatkan untuk berbagai 

kepentingan. Salah satunya diolah 

menjadi energi. Untuk mempercepat 

realisasinya, pemerintah 

mengeluarkan kebijakan Peraturan 

Presiden (Perpres) Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Percepatan 

Pembangunan Pembangkit Listrik 

Berbasis Sampah (PLTSa) di Provinsi 

DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota 

Bandung, Kota Makassar, Kota 

Semarang, Kota Surakarta dan Kota 

Surabaya. 

Perpres ini disusun, dengan dasar 

pertimbangan utama upaya untuk 

mengolah sampah menjadi energi, 

sekaligus meningkatkan kualitas 

lingkungan serta mendukung 

pencapaian target EBT. Secara 

teknis, jenis sampah yang akan 

diolah menjadi energi terdiri 

dari sampah rumah tangga serta 

sampah sejenis sampah rumah 

tangga yang nantinya akan 

dikelola Pemda melalui Badan 

Usaha Miliki Daerah (BUMD) 

selaku Pengelola Sampah Kota dan 

Pengembang PLTSa. Selanjutnya, 

menteri/ kepala lembaga terkait 

beserta gubernur wajib melakukan 

pembinaan dan pengawasan dalam 

rangka percepatan pembangunan 

PLTSa. Sementara Pemerintah 

Pusat memegang kunci utama 

terlaksananya Perpres tersebut 

karena diwajibkan memberikan 

dukungan berupa pembangunan 

PLTSa, bantuan biaya pengelolaan 

sampah serta pembelian listrik 

yang nantinya dihasilkan dari 

sampah tersebut. Dengan demikian, 

Pemerintah Pusat menjadi aktor 

utama selain Pemda di dalam 

mendukung pelaksanaan Perpres 

PLTSa. 

Dukungan pembangunan PLTSa 

sejujurnya tidak mutlak menjadi 

tugas dari pemerintah karena dapat 

dilaksanakan oleh swasta yang 

ditunjuk oleh Pemda melalui BUMD 

pengelola. Namun di dalam pasal 

13, disebutkan bahwa pemerintah 

baik pusat maupun daerah 

diharapkan dapat menyediakan 

pengadaan tanah dengan mengikuti 

ketentuan peraturan perundangan 

di bidang percepatan pembangunan 

infrastruktur ketenagalistrikan. 
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Koordinasi kebijakan

Hal penting lainnya adalah 

perlunya koordinasi kebijakan 

supaya tidak saling bertentangan. 

Masih berkisar kepada contoh 

kasus PLTSa misalnya. Dari uraian 

sebelumnya, terlihat betapa 

pentingnya pencapaian target 

pembangunan PLTSa. Namun 

sayangnya, ada beberapa hal yang 

wajib untuk dikoordinasikan secara 

internal, terlebih pemerintah 

dewasa ini sedang menggalakkan 

kebijakan pengelolaan sampah 

berbasis gerakan 3 R (Re-use, Re-

duce- Re-cycle). Ketika nantinya 

gerakan 3 R ini sudah menjadi 

budaya di masing-masing individu 

rumah tangga, bukan tidak 

mungkin justru akan menjadi 

kontradiksi dengan target 

pemenuhan PLTSa (minimal 1.000 

ton berdasarkan Perpres).

Penetapan target minimal 1.000 

ton ini saja sejujurnya sudah 

menjadi permasalahan awal di 7 

kota yang sudah ditunjuk. Mau tak 

mau konsep menggandeng kota-

kota sekitarnya kemudian menjadi 

solusi dalam menjawab persyaratan 

minimal tersebut. Padahal, hingga 

saat ini program 3 R ini masih 

dianggap sebagai cara terbaik dalam 

mengelola dan menangani sampah 

dengan berbagai permasalahannya. 

Lebih sederhananya lagi, program 

3 R dapat dilaksanakan oleh 

setiap orang dalam kehidupannya 

sehari-hari tanpa mengeluarkan 

biaya sedikitpun. Makna 3 R itu 

sendiri terdiri dari menggunakan 

kembali sampah yang masih dapat 

digunakan untuk fungsi yang 

sama ataupun fungsi lainnya 

(reuse), mengurangi segala sesuatu 

yang mengakibatkan sampah 

(reduce) serta mengolah kembali 

(daur ulang) sampah menjadi barang 

atau produk baru yang bermanfaat 

(recycle). 

Karenanya, sebelum menjadi 

hal yang saling bertentangan di 

dalam implementasi di lapangan, 

pemerintah selayaknya melakukan 

koordinasi kebijakan secara 

internal. Perlu dipikirkan kembali 

apa yang menjadi tujuan dan 

urgensi dari pembangunan PLTSa 

serta bagaimana positioning dengan 

kebijakan 3 R yang sudah berjalan 

duluan. Perlu disusun juga matriks 

ketersinggungan diantara kedua 

kebijakan tersebut sekaligus mitigasi 

risiko dan solusinya. Sudah terlalu 

banyak rasanya program kebijakan 

pemerintah yang justru saling 

bertentangan ketika implementasi 

di lapangan.

Namun tampaknya berbagai 

dukungan regulasi yang sudah 

dihasilkan masih memerlukan 

upaya lebih lanjut dalam 

implementasi di lapangannya. 

Disinilah sebetulnya peran utama 

dari usulan kebijakan subsidi EBT 

di tahun 2017. Dengan usulan 

Rp1,3 triliun, diharapkan dapat 

memangkas selisih harga jual 

EBT dengan harga BPP yang 

sesungguhnya. Dengan demikian, 

sudah tidak ada lagi argumentasi 

mengapa EBT masih belum berjalan 

sesuai dengan yang diharapkan. 

Opsi lainnya sebetulnya ada, 

melalui pembebanan sebagian 

selisih biaya kepada konsumen. 

Negara tetangga kita, Malaysia, 

sudah menerapkan opsi tersebut 

dalam menciptakan skema Dana 

Ketahanan Energi (DKE) negaranya. 

Hal yang sama mungkin dapat 

dikaji pula untuk diterapkan di 

Indonesia. Tentu dengan berbagai 

pertimbangan yang komprehensif. 

Jika tidak maka opsi terkahir yang 

mungkin perlu untuk diwacanakan 

adalah pembentukan PT PLN 

khusus pengembangan EBT. PT 

PLN EBT ini dapat menjadi anak 

perusahaan PT PLN konvensional 

ataupun beroperasi secara terpisah. 

Dengan pemisahan tugas pokok 

dan fungsi (tupoksi) antara 

PT PLN EBT dengan PT PLN 

konvensional, penulis yakin ke 

depannya Indonesia akan mampu 

menjadi yang terdepan dalam 

pengembangan EBT di dunia. 

Dengan usulan Rp1,3 
triliun, diharapkan 
dapat memangkas 
selisih harga jual EBT 
dengan harga BPP 
yang sesungguhnya. 
Dengan demikian, 
sudah tidak ada lagi 
argumentasi mengapa 
EBT masih belum 
berjalan sesuai dengan 
yang diharapkan. 

‘‘
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*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Alternatif Pembiayaan Untuk Listrik 
Desa Yang Ramah Lingkungan

|| Mahpud Sujai *)
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S
aat ini kondisi perlistrikan 

di Indonesia masih dalam 

tahap pengembangan secara 

terus menerus. Pemerintah 

terus mengembangkan program 

pembangunan pembangkit listrik 

hingga 35.000 MW. Hal ini bisa 

terlihat dari rasio elektrifikasi yang 

terus meningkat. Berdasarkan 

Kementerian ESDM, pada tahun 

2015 rasio elektrifikasi di Indonesia 

mencapai 87,35 persen, kemudian 

meningkat menjadi 91,7 persen 

pada tahun 2017 dan diproyeksikan 

meningkat kembali menjadi 97 

persen pada tahun 2019.

Sebagian besar wilayah di Indonesia 

yang masih belum teraliri listrik 

berada di wilayah pedesaan 

terutama di wilayah bagian timur 

Indonesia. Jumlah desa di Indonesia 

berjumlah sekitar 76.000 desa, 

sekitar 73.656 desa sudah teraliri 

listrik dan sekitar 2500 desa lagi 

atau sekitar 7 persen dari total 

jumlah desa belum teraliri listrik.  

Wilayah pedesaan yang belum 

teraliri listrik sebagian besar 

di wilayah Papua dan wilayah 

Indonesia Timur lainnya. 

Terdapat berbagai permasalahan 

mengapa masih banyak desa 

terutama di wilayah timur 

Indonesia yang masih belum teraliri 

listrik. Pertama karena aspek 

geografis wilayah. Banyak desa 

di wilayah timur Indonesia dan 

perbatasan terletak sangat terpencil 

dan jauh dari keterjangkauan 

pembangunan. Dengan tingkat 

kepadatan penduduk yang sangat 

rendah menyebabkan mengaliri 

listrik ke wilayah tersebut 

membutuhkan investasi yang cukup 

besar. Permasalahan lain yang 

menjadi penyebab adalah karena 

faktor teknis, dimana desa-desa 

tersebut sangat jauh dari jalur 

transmisi listrik PLN, meskipun 

cukup dekat dengan sumber energi 

terutama sumber energi terbarukan.

Pemerintah terus berupaya 

meningkatkan ketersediaan listrik 

di perdesaan. Berdasarkan data 

Kementerian ESDM dalam Road 

Map Pembangunan Listrik Desa 

2017-2019, pada tahun ini PLN 

ditargetkan untuk mengaliri listrik 

di sejumlah 5.457 desa. Sementara 

itu di tahun 2018 PLN ditargetkan 

untuk mengaliri listrik di sejumlah 

5.053 desa dan pada tahun 2018 

PLN ditargetkan untuk mengaliri 

listrik di sejumlah 3.975 desa. 

Sehingga target desa berlistrik 100 

persen diusahakan tuntas pada 

tahun 2019. Pada gambar-1 terlihat 

peta wilayah yang belum teraliri 

listrik di Indonesia.

Dasar Hukum

Pengembangan listrik di pedesaan 

merupakan salah satu tugas 

dari pemerintah yang sudah 

dimandatkan oleh undang-undang. 

Berdasarkan UU Nomor 30 tahun 

2007 tentang Energi dinyatakan 

bahwa pemerintah menjamin 

peningkatan penyediaan energi 

untuk masyarakat miskin dan 

tinggal di wilayah pedalaman 

untuk menjamin pemerataan 

dan kesejahteraan bagi seluruh 

masyarakat. 

Dalam undang-undang tersebut 

yaitu dalam pasal 20 ayat 2 

dinyatakan juga bahwa Penyediaan 

energi oleh Pemerintah dan/atau 

Pemerintah Daerah diutamakan di 

daerah yang belum berkembang, 

daerah terpencil dan daerah 

pedesaan dengan menggunakan 

energi setempat khususnya energi 

Gambar-1: Peta wilayah yang belum teraliri listrik di Indonesia

Sumber: Kementerian ESDM dan UNDP, 2018
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terbarukan. Berdasarkan undang-

undang tersebut, sudah jelas 

bahwa pengembangan energi 

di wilayah pedesaan dengan 

menggunakan sumber energi 

setempat dan energi terbarukan 

merupakan salah satu prioritas 

pembangunan.

Untuk mengimplementasikan 

undang-undang tersebut, 

Kementerian ESDM telah 

mengeluarkan Permen ESDM 

Nomor 38 tahun 2016 tentang 

akselerasi atau percepatan 

penyediaan listrik (elektrifikasi) di 

wilayah yang terbelakang, terisolasi, 

perbatasan dan pulau-pulau kecil 

melalui implementasi elektrifikasi 

skala kecil. Skala kecil dimaksud 

adalah pengembangan listrik mikro 

berbasis sumber energi lokal.

Kendala dan Tantangan

Dalam pengembangan listrik di 

wilayah pedesaan, salah satu 

kendala terbesar adalah faktor 

geografis wilayah, dimana wilayah 

perdesaan tersebar hingga pelosok-

pelosok dengan tingkat kepadatan 

yang rendah sehingga tidak 

memungkinkan untuk tersambung 

dengan jaringan transmisi yang 

disediakan oleh PLN karena 

investasi yang sangat besar harus 

dikeluarkan jika membangun 

transmisi di wilayah terpencil 

tersebut.

Kendala lain yang dihadapi 

dalam pengembangan listrik 

pedesaan adalah kendala finansial. 

Dibutuhkan investasi yang cukup 

besar dalam mengembangkan 

listrik pedesaan di 2.500 desa yang 

menjadi target sehingga tercapai 

rasio elektrifikasi mendekati 100 

persen. 

Kendala finansial lain adalah 

pengembangan listrik di wilayah 

pedesaan sangat tidak ekonomis 

sehingga akan sangat mustahil bagi 

investor dan pemilik modal untuk 

berinvestasi di sektor tersebut. 

Oleh karena itu, mutlak dibutuhkan 

kehadiran pemerintah dalam 

pengembangan listrik di wilayah 

pedesaan.

Kehadiran pemerintah dalam 

pengembangan listrik pedesaan 

tersebut tidak melulu dalam bentuk 

pendanaan saja, tetapi juga bisa 

dalam bentuk fasilitas pembiayaan, 

insentif, dukungan fiskal dan 

berbagai kemudahan lainnya bagi 

investor.

Dalam mengembangkan listrik 

pedesaan, terdapat beberapa 

prinsip yang menjadi dasar 

pertimbangan dalam pembangunan 

listrik di wilayah pedesaan, 

antara lain adalah ketersediaan 

sumber energi lokal di wilayah 

setempat (availability of local 

energy sources), dampak positif 

yang berkelanjutan (sustainability 

positive impacts), Keterjangkauan 

tarif bagi masyarakat (affordability 

of electricity tariff for communities) 

dan aksesibilitas masyarakat 

terhadap listrik (accessibility of 

electricity). Energi terbarukan yang 

dapat dijadikan sumber energy 

terbarukan antara lain adalah 

air, geothermal, matahari, angin, 

bioenergy dan air laut.

Berdasarkan prinsip-prinsip 

pengembangan listrik di 

pedesaan tersebut, maka salah 

satu strategi pembangunan yang 

paling memungkinkan adalah 

pembangunan pembangkit listrik 

mikro berbasiskan energi baru 

terbarukan yang ramah lingkungan. 

Sumber energi yang paling 

memungkinkan antara lain adalah 

tenaga air atau mikro hidro dan 

tenaga surya. 

Namun jika berhasil dikembangkan, 

maka manfaatnya akan sangat 

besar baik secara ekonomi, sosial 

maupun peningkatan kesejahteraan. 

Dengan mengaliri listrik untuk 

2.500 desa, maka sekitar 1,1 juta 

rumah tangga akan memperoleh 

listrik yang dampak turunannya 

akan sangat besar. Ekonomi 

rumah tangga akan meningkat, 

kesejahteraan akan meningkat, 

kondisi social dan pendidikan akan 

membaik dan berbagai dampak 

positif lainnya.

Berdasarkan data yang diperoleh 

dari UNDP, investasi yang 

dibutuhkan untuk mengaliri listrik 

2.500 desa adalah sekitar US$ 2,1 

miliar atau sekitar Rp. 28,7 triliun. 

Alternatif Pembiayaan

Saat ini, pembiayaan untuk 

pengembangan listrik pedesaan 

yang berbasis energi terbarukan 

berasal dari APBN termasuk Dana 

Alokasi Khusus, APBD, Grant yang 

Kehadiran pemerintah 
dalam pengembangan 
listrik pedesaan tersebut 
tidak melulu dalam 
bentuk pendanaan 
saja, tetapi juga bisa 
dalam bentuk fasilitas 
pembiayaan, insentif, 
dukungan fiskal dan 
berbagai kemudahan 
lainnya bagi investor.

‘‘
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berasal dari donor, dan dari 

Corporate Social Responsibility. 

Sementara itu untuk pinjaman 

proyeknya saat ini berasal dari 

investasi swasta, pinjaman 

perbankan dan microfinance. 

Mengingat pembiayaan untuk 

pengembangan listrik pedesaan 

masih bersifat parsial dan terkotak-

kotak, maka diperlukan suatu 

koordinasi dan sinergi yang 

baik diantara sumber-sumber 

pembiayaan tersebut.

Pemerintah telah melakukan 

banyak terobosan dalam 

pembangunan infrastruktur 

terutama untuk mendorong pihak 

swasta ikut berpartisipasi aktif 

dalam membangun infrastruktur. 

Beberapa terobosan yang telah 

dilakukan pemerintah dalam 

pembangunan infrastruktur 

termasuk pengembangan 

infrastruktur listrik di wilayah 

pedesaan antara lain adalah 

skema viability gap funding, skema 

availability payment, risk sharing, land 

revolving fund dan berbagai skema-

skema dukungan lainnya.

Dalam pembangunan listrik 

pedesaan ini, terdapat beberapa 

skema dukungan pembiayaan yang 

dapat dimanfaatkan antara lain 

adalah melalui skema availability 

payment, co financing atau blended 

financing maupun opsi penggunaan 

dana trust fund. Opsi penggunaan 

dana trust fund memungkinkan 

dilakukan karena kebijakan 

pengembangan listrik pedesaan saat 

ini dilakukan dengan menggunakan 

energy terbarukan yang ramah 

lingkungan. Sementara itu banyak 

sumber dana internasional 

yang dapat dimanfaatkan untuk 

pengembangan pembangunan 

yang ramah lingkungan melalui 

penggunaan dana donor untuk 

perubahan iklim (Kementerian 

ESDM dan UNDP, 2018).

Opsi pembangunan dengan 

menggunakan skema availability 

payment memungkinkan untuk 

dilakukan karena keterlibatan 

sektor swasta dalam pengembangan 

infrastruktur termasuk listrik 

pedesaan tersebut. Skema availability 

payment merupakan skema 

pembangunan infrastruktur dengan 

cara bekerjasama dengan swasta. 

Pada skema availability payment, 

pemerintah menawarkan swasta 

untuk membangun secara utuh 

konstruksi infrastruktur komersial 

namun tidak ekonomis. Setelah 

infrastruktur itu beroperasi, 

pemerintah membayar biaya 

pembangunan konstruksi tersebut 

dengan cara mencicil sesuai waktu 

perjanjian. 

Dengan skema ini, pembangunan 

konstruksi sepenuhnya menjadi 

tanggungan investor di awal, 

sehingga bisa meringankan 

beban pembiayaan pembangunan 

infrastruktur oleh pemerintah. 

Namun di sisi lain, investor 

mendapatkan jaminan perlindungan 

resiko demand oleh pemerintah 

dalam beberapa waktu hingga 

memenuhi target jika ke depannya 

proyek itu ternyata kurang 

komersial. 

Pembangunan listrik pedesaan ini 

dilakukan dengan skala kecil per 

wilayah dengan sumber energi lokal 

seperti air atau matahari dengan 

seluruh biaya pengembangan 

ditanggung oleh pemerintah 

maupun donor. Sehingga 

masyarakat di wilayah pedesaan 

tertinggal tidak akan dibebani oleh 

tarif listrik yang tinggi. 

Dengan skema ini, pihak swasta 

ditawarkan untuk membangun 

listrik pedesaan di wilayah yang 

sudah ditentukan oleh Pemerintah 

antara lain di wilayah Papua, 

Nusa Tenggara Timur dan Maluku 

(Kementerian ESDM dan UNDP, 

2018). Lalu setelah operasional, 

pemerintah akan membayar biaya 

pembangunan konstruksi kepada 

pihak swasta dengan cara dicicil 

sesuai perjanjian.

Opsi lain yang bisa dilakukan 

pemerintah adalah dengan 

menggunakan skema cofinancing 

atau blended financing. Berdasarkan 

definisi dari OECD, blended 

finance  is the strategic use of 

development finance for the 

mobilisation of additional commercial 

finance towards the Sustainable 

Development Goals (SDGs) in 

developing countries atau strategi 

penggunaan dana pembangunan 

untuk memobilisasi tambahan dana 

komersial melalui program-program 

SDGs di negara-negara berkembang. 

Sementara itu, menurut Bappenas 

blended finance didefinisikan 

sebagai skema pembiayaan yang 

Pembangunan listrik 
pedesaan ini dilakukan 
dengan skala kecil per 
wilayah dengan sumber 
energi lokal seperti 
air atau matahari 
dengan seluruh 
biaya pengembangan 
ditanggung oleh 
pemerintah maupun 
donor. 

‘‘



WARTA FISKAL | EDISI  #1/2018

24

ANALISIS

bersumber dari dana filantropi 

yang dihimpun masyarakat untuk 

memobilisasi modal swasta yang 

digunakan untuk investasi jangka 

panjang terutama pembangunan 

infrastruktur. 

Namun, dalam skema ini, terdapat 

syarat yang dibutuhkan agar para 

filantropis bersedia mengucurkan 

dana ke infrastruktur, antara 

lain adalah proyek tersebut 

harus bernilai sosial tinggi atau 

bermanfaat untuk orang banyak. 

Karena, dana filantropi biasanya 

digunakan untuk misi sosial seperti 

program kesehatan, energi, sanitasi 

dan pendidikan serta pengelolaan 

limbah. Sehingga, pembangunan 

listrik pedesaan bisa menggunakan 

skema ini karena tujuannya untuk 

pembangunan pedesaan dan 

wilayah tertinggal yang sebagian 

besar penduduknya masih relatif 

miskin.

Opsi lain adalah terkait dengan 

dana trust fund untuk pembiayaan 

perubahan iklim. Pembangunan 

listrik pedesaan dengan 

menggunakan sumber energi 

terbarukan sangat sesuai dengan 

sumber pembiayaan ini karena 

berhubungan erat dengan kegiatan 

climate change. Dana trust fund 

climate change yang dibentuk di 

Indonesia salah satunya adalah 

Indonesia Climate Change Trust Fund. 

Lembaga tersebut menghimpun 

dana-dana climate change dari 

berbagai donor untuk membiayai 

berbagai kegiatan dan proyek 

perubahan iklim. Salah satu proyek 

yang menjadi percontohan antara 

lain adalah proyek pengembangan 

energi alternatif dalam bentuk 

wood pellet di Bangkalan Madura.  

 

Penggunaan energi terbarukan 

dapat dijadikan magnet bagi 

dana trust fund dari para 

donor perubahan iklim untuk 

terlibat dalam mendanai proyek 

pengembangan listrik pedesaan. 

Sumber dari dana ini dapat 

berasal dari bilateral dengan 

negara-negara maju seperti 

Jepang (JBIC dan JICA), Inggris 

(DFID), Australia (AusAid), Jerman 

(KfW dan GIZ), Canada (CIDA), 

Swedia (SIDA) dan negara-negara 

maju lainnya. Sumber lain dapat 

berasal dari lembaga multilateral 

seperti World Bank, ADB, UNDP, 

European Commission dan lembaga 

multilateral lain. 

Alternatif pendanaan lain dapat 

pula bersumber dari mekanisme 

Clean Development Mechanism 

(CDM) baik yang berasal dari 

bilateral, multilateral maupun 

unilateral. Sumber-sumber dana 

donor tersebut dapat disalurkan 

melalui mekanisme Global Climate 

Financing (GCF) maupun melalui 

mekanisme UNFCC financing, 

ataupun bisa langsung melalui 

trust fund yang dibentuk oleh 

Pemerintah Indonesia.

Berbagai skema pendanaan tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan pendanaan untuk 

pembangunan listrik di pedesaan 

yang bersumber dari energi 

terbarukan. Sehingga manfaat 

listrik yang begitu besar dapat 

dirasakan pula oleh masyarakat 

di wilayah pedesaan, pinggiran 

dan perbatasan untuk menuju 

masyarakat Indonesia yang adil, 

makmur, sejahtera dan merata.  

dana filantropi 
biasanya digunakan 
untuk misi sosial 
seperti program 
kesehatan, energi, 
sanitasi dan pendidikan 
serta pengelolaan 
limbah. 
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S
ampai dengan saat ini masalah 

pencemaran dan kerusakan 

lingkungan masih saja terjadi di 

berbagai wilayah, baik di negara maju 

maupun di negara berkembang. Pencemaran 

yang terjadi berdampak pada kualitas udara, 

air sungai, tanah, dan laut. Sementara 

kerusakan hutan akibat pembukaan hutan 

yang tidak mempertimbangkan aspek 

kelestarian lingkungan menyebabkan 

deforestasi yang makin meluas dan memberi 

andil terhadap perubahan iklim dan siklus 

cuaca ekstrem. 

Dari harian Kompas (3/4/2018) diberitakan 

bahwa sampah plastik mengapung di 

Samudra Pasifik bagian utara khatulistiwa 

membesar hingga mencapai 1,6 juta kilometer 

persegi atau 12,5 kali luas Pulau Jawa. Riset 

Roland Geyer dari Universitas California 

dan timnya yang dipublikasikan di jurnal 

Science Advances (2017) menyebut, hanya 9% 

sampah plastik didaur ulang, 12% dibakar, 

79% di antaranya dibuang ke lingkungan, dan 

sebagian besar lainnya berakhir di lautan. Itu 

sejalan dengan data dari The Ocean Cleanup 

Foundation, rata-rata setiap tahun 1,15 juta 

sampai 2,41 juta ton sampah plastik mengalir 

dari sungai-sungai di dunia menuju lautan. 

Sementara kajian oleh Jenna R Jambeck dari 

Universitas Georgia dan tim yang terbit di 

  ______________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

|| Budhi Setyawan *)

Cukai  
dan Masa Depan  
Lingkungan 
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Jurnal Science (2015) menyebut 

Indonesia menjadi negara nomor 

dua di dunia terbanyak membuang 

sampah plastik ke laut, yakni 0,48 

juta – 1,29 juta ton per tahun. 

Indonesia hanya kalah dari China 

yang membuang sampah plastik 

1,32 juta – 3,53 juta ton per tahun. 

Tiga negara berikutnya pembuang 

sampah plastik adalah Filipina, 

Vietnam, dan Sri Lanka. 

Untuk contoh pencemaran tanah 

dan sungai, menurut Kompas 

(25/04/2011), sekitar 70% tanah di 

DKI Jakarta tercemari air limbah, 

termasuk Kali Ciliwung yang aliran 

airnya sangat tidak layak konsumsi. 

Hal tersebut terjadi karena baru 

3% septic tank warga yang terolah 

dengan baik. Selain itu, sekitar 

97% lainnya akibat tinja yang 

mencemari air tanah. Hal tersebut 

membuat kualitas air tanah di DKI 

Jakarta tercemar dan aliran air di 

sepanjang Kali Ciliwung tercemar 

bakteri E-coli jauh di atas ambang 

normal, yakni 80%. Sementara 

berdasarkan hasil pengujian 

Badan Lingkungan Hidup Kota 

Depok dalam kurun waktu dua 

tahun terakhir, Sungai Ciliwung 

yang melewati Kota Depok telah 

didominasi zat Nitrit dan bakteri 

E-coli yang angkanya melebihi 

ambang batas yang ditentukan 

dalam PP RI No 82 Tahun 2001 

tentang Pengelolaan Kualitas Air 

dan Pengendalian Pencemaran 

Air.  Hasilnya, pada kurun waktu 

2015 hingga pertengahan 2016 

kandungan Nitrit berada di 

kisaran 0,70 mg/L. (liputan6.com, 

25/10/2016). 

Terkait pencemaran tanah 

karena logam berat, Kementerian 

Lingkungan Hidup (KLH) 

melakukan penelitian bersama 

instansi terkait untuk 

pembersihan logam berat yang 

mengontaminasi tanah di Desa 

Cinangka, Ciampea, Bogor, Jawa 

Barat (nationalgeographic.co.id, 

04/06/2012). Pencemaran timbal 

(timah hitam) pada lapisan tanah 

di Cinangka tersebut mencapai 

10.000 ppm, jauh melebihi standar 

batas yang ditetapkan WHO, yakni 

400 ppm. Konsentrasi ini dapat 

bertahan dalam jangka panjang 

karena timbal tidak mengalami 

degradasi. Pencemaran terjadi 

akibat aktivitas peleburan aki dari 

baterai kendaraan yang beroperasi 

di sana selama puluhan tahun.

Pencemaran udara lebih kentara 

lagi, terjadi dan makin besar jumlah 

peralatan yang memberi dampak 

mencemari udara. Contoh paling 

jelas adalah udara di Jakarta. 

Kualitas udara di Jakarta semakin 

buruk. Indikatornya sederhana, 

setiap tahun jumlah kendaraan 

selalu bertambah sedangkan kualitas 

bahan bakarnya buruk. Sementara 

75% polusi di Jakarta disumbang 

dari transportasi. Kualitas bahan 

bakar Indonesia masih buruk karena 

masih menggunakan standar Euro 2. 

Sedangkan negara-negara tetangga 

sudah menerapkan standar Euro 

4, negara-negara maju bahkan 

sudah menaikkan standar bahan 

bakar Euro 6. Setiap tahunnya 

kendaraan roda dua di Jakarta selalu 

bertambah mencapai 12%, kendaraan 

roda empat naik 7-8%, semuanya 

merupakan kendaraan yang 

menggunakan bahan bakar Euro 

2 dengan partikel yang dihasilkan 

adalah debu 10 mikron. Debu 10 

mikron jika terus-menerus dihirup 

menyerang saluran pernafasan atas 

sehingga mengakibatkan flu dan 

batuk atau virus ISPA. Euro 2 tidak 

bisa menyaring debu PM 2,5 yang 

tercampur logam dan menyasar 

paru-paru dan menyebabkan asma 

dan pneumonia. Debu-debu tersebut 

menyebar dengan mudah karena 

kondisi lalulintas di Jakarta macet 

sehingga pembakaran kendaraan 

tidak sempurna. Pembakaran yang 

sempurna terjadi jika kendaraan 

melaju di atas kecepatan 30-110 km/

jam. (beritasatu.com, 03/03/2018) 

Masalah kehutan di Indonesia 

juga tidak bias dianggap ringan. 

Setiap tahun, Indonesia kehilangan 

hutan seluas 684.000 hektar akibat 

pembalakan liar, kebakaran hutan, 

perambahan hutan dan alih fungsi 

hutan. Menurut data yang dirilis 

Badan Pangan dan Pertanian 

Dunia (FAO) berdasarkan data dari 

Global Forest Resources Assessment 

(FRA), Indonesia menempati 

peringkat kedua dunia tertinggi 

kehilangan hutan setelah Brasil 

yang berada di urutan pertama. 

Padahal, Indonesia disebut sebagai 

megadiverse country karena 

memiliki hutan terluas dengan 

keanekaragaman hayatinya terkaya 

di dunia (Kompas.com, 30/08/2016). 

Berdasarkan data terakhir dari 

Kementerian Lingkungan Hidup 

Indonesia, pada 2012 sudah ada 

300 kasus lingkungan hidup seperti 

kebakaran hutan, pencemaran 

lingkungan, pelanggaran hukum, 

dan pertambangan. Data lain 

yang mendukung tentang potret 

lingkungan Indonesia adalah 

berdasarkan Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup yang dibuat 

oleh Kementerian Lingkungan 

Hidup. Tercatat, ada penurunan 

kualitas lingkungan, yakni pada 

2009 sebesar 59,79%, 2010 sebesar 

61,7%, dan 2011sebesar 60,84%. 

Hal ini juga diperkuat dengan 
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instrumen kebijakan lain untuk 

mengatasi masalah tertentu. 

Pihak pencemar bertanggungjawab 

terhadap pencemaran lingkungan, 

sehingga dibebani pajak untuk 

mencegah atau memperbaiki 

kerusakan yang terjadi. Bakker 

(2009) dalam buku Tax and 

Environment: A World of Possibilities 

menulis, dengan prinsip pencemar-

membayar (polluter-pays principle) 

dalam hukum lingkungan, 

pihak yang menyebabkan polusi 

membayar untuk kerusakan yang 

dilakukan terhadap lingkungan 

alam. Pada tahun 1972, OECD 

mengadopsi sebuah resolusi 

yang mengartikulasikan prinsip 

pencemar-membayar sebagai nilai 

yang umum di antara negara-

negara anggota OECD. Prinsip itu 

tertanam dalam Perjanjian Komisi 

Eropa pada tahun 1987. Referensi 

ke prinsip pencemar-membayar 

telah dibuat dalam dokumen 

Komisi Eropa sejak 1973, berada di 

antara daftar panjang prinsip yang 

ditetapkan dalam Program Aksi 

Lingkungan Pertama oleh Komisi 

Eropa. Program ini menyatakan 

bahwa “biaya mencegah dan 

menghilangkan gangguan pada 

prinsipnya harus ditanggung oleh 

pencemar”.

Fullerton (2008) menyatakan bahwa 

pajak lingkungan memiliki efek 

pada sikap dan persepsi individu 

yang dapat mempengaruhi hasil 

lingkungan baik secara positif atau 

negatif. Sebagai contoh, disarankan 

bahwa memaksakan pajak 

lingkungan dapat memiliki efek 

yang sangat besar pada perilaku 

wajib pajak, karena “sebagai 

peringatan” dan mendorong 

perilaku “hijau”.

Beberapa negara seperti Finlandia, 

Perancis, Jerman, India, Jepang, 

Malaysia, Singapura, dan Amerika 

Serikat telah mengenakan cukai 

terhadap barang yang memiliki 

dampak negatif pada lingkungan 

(Warta Bea Cukai, 1998). 

Sementara dari 

PriceWaterHouseCoopers 

(2016), sejumlah negara telah 

mengenakan cukai atau pajak tak 

langsung terhadap kendaraan 

bermotor. Negara-negara tersebut 

antara lain: Austria, Belgia, 

Rep. Ceko, Finlandia,  Perancis, 

Jerman, Yunani, Hungaria, 

Irlandia, Denmark, Amerika 

Serikat, Australia,Selandia Baru, 

China, India, Taiwan, Korea 

Selatan, Thailand, Jepang, 

Singapura, Afrika Selatan, dan 

Zimbabwe. Kemudian OECD 

(2016) juga mencatat data 

besaran cukai  dari beberapa 

negara yang mengenakan cukai 

terhadap bahan bakar minyak 

yaitu Australia, Austria, Belgia, 

Kanada, Chili, Rep. Ceko, 

Denmark, Estonia, Finlandia, 

Perancis, Jerman, Yunani, 

Hungaria, Islandia, Irlandia, Israel, 

Italia, Jepang, Korea, Latvia, 

Luksemburg, Meksiko, Belanda, 

Selandia Baru, Norwegia, Polandia, 

Portugal, Slowakia, Slovenia, 

Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, 

Inggris, dan Amerika Serikat.  

Undang-Undang di Indonesia

Dalam Undang-Undang nomor 32 

tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup dinyatakan bahwa 

penyusunan undang-undang 

tersebut mempertimbangkan pada 

kondisi bahwa kualitas lingkungan 

hidup yang semakin menurun 

data terakhir Menuju Indonesia 

Hijau di mana Indonesia hanya 

memiliki luas tutupan hutan 

sebesar 48,7% seluruh Indonesia.

(nationalgeographic.co.id, 

24/10/2012). 

Pengenaan cukai dikaitkan 
dengan lingkungan

Selain upaya pelestarian lingkungan 

secara teknis seperti pengelolaan 

sampah, peremajaan hutan, dan 

sebagainya, kebijakan fiskal juga 

memiliki peran penting lewat 

pajak lingkungan dalam mengatasi 

tantangan kerusakan lingkungan. 

Pajak bisa sangat efektif ketika 

dirancang dengan tepat, dipungut 

sedekat mungkin dengan pencemar 

atau kegiatan yang merusak 

lingkungan, dan ditetapkan 

pada tingkat yang memadai. 

Pendapatan yang dihasilkan dapat 

digunakan untuk konsolidasi 

fiskal atau mengurangi tarif pajak 

lainnya (OECD,2011). Selanjutnya 

bagaimana cara merancang pajak 

lingkungan, OECD memberikan 

beberapa anjuran antara lain: 

basis pajak lingkungan harus 

ditargetkan ke perilaku pencemar 

atau polusi, dengan sedikit (jika 

ada) pengecualian, ruang lingkup 

pajak lingkungan idealnya harus 

seluas ruang lingkup lingkungan 

kerusakan, tarif pajak harus 

sepadan dengan kerusakan 

lingkungan, pajak harus dapat 

mengarahkan  untuk motivasi 

pelestarian lingkungan, pendapatan 

pajak lingkungan dapat membantu 

konsolidasi fiskal atau membantu 

mengurangi pajak lainnya, 

komunikasi yang jelas sangat 

penting untuk penerimaan publik 

terhadap perpajakan lingkungan, 

dan pajak lingkungan mungkin 

perlu dikombinasikan dengan 
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telah mengancam kelangsungan 

perikehidupan manusia dan 

makhluk hidup lainnya sehingga 

perlu dilakukan perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan yang 

sungguh-sungguh dan konsisten 

oleh semua pemangku kepentingan. 

Juga pemanasan global yang 

semakin meningkat mengakibatkan 

perubahan iklim sehingga 

memperparah penurunan kualitas 

lingkungan hidup karena itu 

perlu dilakukan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup. 

Pada pasal 2 huruf j disebutkan 

salah satu asas perlindungan 

dan pengelolaan dilaksanakan 

beradasarkan asas pencemar 

membayar. Dalam penjelasan 

tertulis yang dimaksud dengan 

“asas pencemar membayar” adalah 

bahwa setiap penanggung jawab 

yang usaha dan/atau kegiatannya 

menimbulkan pencemaran dan/

atau kerusakan lingkungan hidup 

wajib menanggung biaya pemulihan 

lingkungan. Selanjutnya pada pasal 

3 disebutkan bahwa perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup 

bertujuan antara lain melindungi 

wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dari pencemaran dan/

atau kerusakan lingkungan 

hidup,  menjaga kelestarian 

fungsi lingkungan hidup, dan 

mengendalikan pemanfaatan 

sumber daya alam secara bijaksana. 

Pada pasal 13 ayat 2 disebutkan 

bahwa pengendalian pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup meliputi pencegahan, 

penanggulangan, dan pemulihan. 

Selanjutnya pada pasal 14 

disebutkan beberapa instrumen 

pencegahan pencemaran dan/

atau kerusakan lingkungan hidup, 

salah satunya instrumen ekonomi 

lingkungan hidup. Pada pasal 42 

ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa 

dalam rangka melestarikan fungsi 

lingkungan hidup, pemerintah 

dan pemerintah daerah wajib 

mengembangkan dan menerapkan 

instrumen ekonomi lingkungan 

hidup meliputi 3 (tiga) hal, yang 2 

(dua) berkaitan dengan unsur fiskal 

yaitu pendanaan lingkungan hidup 

dan insentif dan/atau disinsentif. 

Upaya pengendalian pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan ini 

dimaksudkan untuk menuju kondisi 

seperti yang tertulis pada pasal 65 

ayat (1), bahwa setiap orang berhak 

atas lingkungan hidup yang baik 

dan sehat sebagai bagian dari hak 

asasi manusia. 

Dalam Undang-Undang nomor 11 

tahun 1995 tentang Cukai yang 

diubah terakhir dengan Undang-

Undang nomor 39 tahun 2007 

dinyatakan bahwa cukai merupakan 

pajak negara yang dibebankan 

kepada pemakai dan bersifat selektif 

serta perluasan pengenaannya 

berdasarkan sifat atau karakteristik 

objek cukai. Barang kena cukai 

dinyatakan pada pasal 2 ayat (1) 

sebagai barang-barang tertentu 

yang mempunyai karakteristik: 

konsumsinya perlu dikendalikan, 

peredarannya perlu diawasi, 

pemakaiannya dapat menimbulkan 

dampak negatif bagi masyarakat 

atau lingkungan hidup, atau 

pemakaiannya perlu pembebanan 

pungutan negara demi keadilan 

dan keseimbangan, dikenai cukai 

berdasarkan undang-undang ini. 

Pada pasal 4 ayat (2) dinayatakan 

bahwa penambahan atau 

pengurangan jenis Barang Kena 

Cukai diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah. Dalam 

penjelasan dinyatakan penambahan 

atau pengurangan jenis barang kena 

cukai disampaikan oleh pemerintah 

kepada alat kelengkapan DPR RI 

yang membidangi keuangan untuk 

mendapatkan persetujuan dan 

dimasukkan dalam Rancangan 

Undang-Undang tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara. 

Pada pasal 2 huruf j Undang-

Undang nomor 32 tahun 2009 

tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Tabel-1: Negara-negara yang mengenakan cukai terhadap barang yang memiliki 
dampak negatif pada lingkungan

No Negara Produk Dikenai Cukai

1 Finlandia bulu binatang, mobil, sepeda motor, kapal laut, pe-

sawat terbang

2 Perancis bahan peledak, transportasi, pemanas

3 Jerman pipa, transportasi 

4 India sabun, kaca, alat pendingin ruangan, semen, logam, 

plastik, kayu, karet, baterai, kabel, mesin, transportasi 

5 Jepang mebel, produk bulu binatang, alat pendingin ruan-

gan, mobil, kayu balok

6 Malaysia sabun, semen, cat, ban, baterai

7 Singapura air

8 Amerika Serikat transportasi udara, tol, sarana umum

Sumber : Warta Bea Cukai, 1998
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disebutkan salah satu asas 

perlindungan dan pengelolaan 

dilaksanakan beradasarkan 

asas pencemar membayar. 

Dalam penjelasan tertulis yang 

dimaksud dengan “asas pencemar 

membayar” adalah bahwa 

setiap penanggung jawab yang 

usaha dan/atau kegiatannya 

menimbulkan pencemaran dan/

atau kerusakan lingkungan 

hidup wajib menanggung biaya 

pemulihan lingkungan, ini sesuai 

dengan karakteristik barang 

kena cukai pasal 2 ayat (1) huruf 

c Undang-undang Cukai yaitu 

pemakaiannya dapat menimbulkan 

dampak negatif bagi masyarakat 

atau lingkungan hidup. Dengan 

adanya satu visi untuk pengelolaan 

lingkungan, maka pengenaan cukai 

terhadap barang yang berpotensi 

menimbulkan dampak negatif pada 

lingkungan dapat dilakukan. 

Implementasi

Saat ini pemerintah sedang 

menyusun tahapan ekstensifikasi 

barang kena cukai, karena 

pengenaan cukai hanya pada 

3 (tiga) jenis barang yaitu hasil 

tembakau, etil alkohol, dan 

minuman mengandung etil alkohol 

merupakan suatu kemandegan 

dalam arah perpajakan (cukai). Peta 

jalan pengenaan cukai terhadap 

objek baru perlu memasukkan 

barang-barang yang berpotensi 

memberikan dampak negatif 

pada lingkungan. Barang-barang 

dimaksud seperti sabun, shampo, 

bahan bakar minyak, semen, cat, 

ban, produk kayu, kendaraan 

bermotor, kapal, pesawat terbang, 

baterai, aki, plastik, barang 

tambang, dan lain-lain barang 

yang punya dampak negatif pada 

lingkungan. 

Dengan makin banyaknya 

pencemaran lingkungan yang 

mengakibatkan penurunan kualitas 

lingkungan bagi kehidupan, maka 

pengenaan cukai pada barang 

yang berpotensi memberi dampak 

pada kerusakan lingkungan tidak 

bisa ditunda-tunda lagi. Untuk 

kemudahan maka bisa ditempuh 

prioritas pada barang tertentu 

satu atau dua, misalnya kendaraan 

bermotor atau bahan bakar 

minyak. Bagaimanapun mesti 

dilakukan upaya secara sistematis 

dan melibatkan banyak pemangku 

kepentingan dalam kerja besar 

ini dan tentunya bukan hal yang 

mudah untuk dilakukan. 

Sudah saatnya cukai menjadi bagian 

dari kampanye penyelamatan 

lingkungan. Sosialisasi kepada 

kementerian, legislatif, dunia 

akademisi, lembaga swadaya 

masyarakat, sekolah, organisasi 

masyarakat, bahkan organisasi 

keagamaan dapat diselenggarakan. 

Perlu ditanamkan kesadaran kepada 

semua pihak bahwa pencemaran 

dan kerusakan lingkungan adalah 

masalah seluruh umat manusia, 

sehingga memerlukan peran, 

kepedulian dan kerjasama yang 

total dan berkesinambungan. Jika 

tidak segera diagendakan, maka 

keinginan baik yang dituangkan 

dalam ungkapan seperti “Program 

Langit Biru”, “Go Green”, “Save the 

Planet”, “Save the Earth”, dan lain-

lain hanya akan berhenti pada 

sebatas kata-kata dan tak pernah 

mewujud nyata.    

Earmarking

Tentu ada pendapatan yang 

diterima pemerintah dari 

pengenaan cukai terhadap barang 

yang memberi dampak negatif bagi 

lingkungan ini.  Akan tetapi 

dengan mempertimbangkan amanat 

yang tertulis pada pasal 13 ayat 2 

Undang-Undang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup,  

bahwa pengendalian pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup meliputi pencegahan, 

penanggulangan, dan pemulihan, 

maka sebagian atau seluruh 

penerimaan cukai dikembalikan 

sebagai earmarking untuk 

penanggulangan dan pemulihan 

kerusakan lingkungan hidup. 

Memang earmarking memiliki 

keuntungan dan kerugian. Kavale 

(2014) menyatakan keuntungan 

earmarking dapat meminimalkan 

strategi penghindaran pajak dan 

perilaku pengelakan; memperkuat 

hubungan antara pajak dan 

belanja publik; memastikan 

sejumlah uang untuk kegiatan 

tertentu; prediktabilitas dan 

perencanaan anggaran. Earmarking 

adalah strategi yang berguna 

untuk membangun kepercayaan 

kepada pemerintah dan itu bisa 

meningkatkan keinginan pembayar 

pajak untuk berkontribusi. 

Sementara kerugian yang mungkin 

bisa timbul adalah mengalokasikan 

pajak artinya mengurangi 

anggaran fleksibilitas yang dapat 

mempengaruhi kepuasan pada 

kebutuhan umum masyarakat. 

Dengan adanya kebijakan 

earmarking, minimal ada kejelasan 

ketersediaan dana untuk perbaikan 

kondisi lingkungan. Secara bertahap 

juga akan memunculkan upaya 

kreatif untuk penggunaan barang 

serta kegiatan yang lebih ramah 

lingkungan, sehingga memberikan 

kenyamanan dan dampak positif 

pada kesehatan manusia sehingga 

akan memudahkannya untuk 

mencapai kebahagiaan. 
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Kebijakan Fiskal dan Upaya   
Pencapaian Ketahanan Energi

|| Rita Helbra Tenrini *)

  ______________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Sesuai dengan kesepakatan dalam Paris Agreement, 

Indonesia bersama dengan 194 negara lainnya 

berkomitmen untuk menekan kenaikan suhu bumi di 

bawah 2 derajat celcius dalam tahun 2020. Selain itu 

Indonesia juga telah melakukan registrasi National 

Determined Contribution (NDC) untuk pengurangan 

emisi sebesar 834 juta ton CO
2 

atau sebesar 29 persen 

hingga tahun 2030 dengan pembiayaan sendiri dan 

sebesar 1.081 juta ton CO2atau sebesar 41 persen 

dengan dukungan internasional.

Sumber emisi Green House Gas terbesar berasal dari 

sektor energi global sebesar 69 persen yang dimulai 

dari proses produksi sampai konsumsi energi fosil 

seperti minyak bumi, gas, barubara dan energi lainnya. 

Kontribusi pertanian dunia terhadap emisi sebesar 11 

persen yang berasal dari kebakaran hutan/lahan, emisi 

gambut dan limbah. Kontribusi sektor industri terhadap 

emisi sebesar 6 persen dan sektor lainnya sebesar 14 

persen (IEA, 2014). Oleh karena itu emisi tersebut perlu 

diturunkan dengan cara mengurangi konsumsi energi 

yang berasal dari fosil.
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Jumlah cadangan minyak menurut 

Menteri Energi dan Sumber Daya 

Mineral (ESDM) Ignasius Jonan 

saat ini sebesar 3,6 miliar barel, 

dengan produksi 288 juta barel per 

tahun, maka cadangan tersebut 

kemungkinan hanya bisa bertahan 

hingga 2028.  Sementara cadangan 

gas sebesar 98 triliun kaki kubik 

(tcf) dengan produksi 3 tcf per 

tahun maka cadangan tersebut 

akan habis dalam masa 30 tahun ke 

depan. Cadangan batubara sebanyak 

32,4 miliar ton dengan produksi 

393 juta ton per tahun maka 

cadangan batubara baru habis 100 

tahun ke depan. Oleh karena itu 

perlunya kebijakan di bidang energi 

yang komprehensif baik dari sisi 

produsen maupun konsumen.

Kebijakan di bidang energi dari sisi 

produsen adalah kebijakan yang 

menjamin pasokan persediaan 

(supply) energi. Dalam hal ini 

kebijakan alternatif sumber 

energi baru dan terbarukan 

dan menjalankan skenario 

bauran energi. Sementara dari 

sisi konsumen yaitu dengan 

memperhatikan sisi permintaan 

(demand) berupa penghematan 

energi. Pola pikir kebijakan energi 

dapat dilihat pada gambar-2

Dalam pola pikir kebijakan energi 

terjadi perubahan paradigma 

yang tadinya lebih menekankan 

kepada sisi supply dengan menjaga 

terjaminnya supply energi, menjadi 

penekanan pada sisi demand 

yaitu meningkatkan kesadaran 

masyarakat dalam melakukan 

penghematan energi, melalui 

diversifikasi energi dan konservasi 

serta efisiensi energi.Menurut UU 

No.30 Tahun 2007, diversifikasi 

energi adalah penganekaragaman 

pemanfaatan sumber energi. 

Sementara konservasi energi 

adalah upaya sistematis, terencana, 

dan terpadu guna melestarikan 

sumber daya energi dalam negeri 

dan meningkatkan efisiensi 

pemanfaatannya. Sektor usaha yang 

menjadi sasaran dari konservasi 

energi adalah sektor industri, 

transportasi, rumah tangga, dan 

komersial.

Perubahan paradigma ini 

diharapkan dapat menjamin 

ketahanan energi baik dari 

sisi supply dan demand. 

Kebijakandiversifikasi energi 

dilaksanakan dengan meningkatkan 

penggunaan energi baru 

terbarukan, dimana target pada 

tahun 2025 adalah penggunaan 

energi baru terbarukan sebesar 23 

persendari yang tadinya 8 persen 

pada tahun 2016 untuk mengganti 

porsi sumber energi dari gas 

bumi, minyak bumi dan batubara. 

Kebijakan konservasi energi 

diharapkan mampu menghasilkan 

penurunan konsumsi energi yang 

diperkirakan mencapai 2.204 Barrel 

OiL Equivalent (BOE) dalam kondisi 

bussiness as usual pada tahun 2025 

menjadi 1.829 BOE atau turun 

sebesar 17 %.

Gambar-1. Penyumbang Green House Gas

Sumber : International Energy Agency (IEA), 2014

Gambar-2: Skema Pola Kerjasama Pemerintah,Dunia Usaha dan Akademisi.
 

Sumber : ESDM, Seminar Unbra 2015.
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Direktur Konservasi Energi pada 

Direktorat Jenderal Energi Baru 

Terbarukan dan Konservasi Energi 

Kementerian ESDM menyampaikan 

bahwa program efisiensi dan 

konservasi energi sangat penting 

diterapkan guna meningkatkan daya 

saing industri nasional. Berdasarkan 

data tahun 2015 konsumsi energi 

terbesar adalah pada sektor 

transportasi sebesar 260 juta BOE 

atau sekitar 40% kemudian sektor 

industri sebesar 229 juta BOE atau 

sekitar 35%. Upaya konservasi 

energi dapat menghasilkan efisiensi 

dan penghematan. Sebagai contoh 

dari kegiatan konservasi energi  

berupa penghematan penggunaan 

energi adalah Astra Group 

yang telah menghemat energi 

sebanyak 1.549 terajoule (TJ), naik 

92% dibandingkan dengan 807 

terajoule pada tahun sebelumnya 

serta menurunkan 125.000 ton 

CO2, bertambah 71% dari tahun 

sebelumnya sebesar 73.000 ton 

CO2. Kegiatan konservasi yang 

dilakukan Grup Astra tersebut telah 

berhasil menghemat sebesar Rp408 

miliar pada tahun 2017 atau naik 

141,4 persen dibandingkan tahun 

sebelumnya sebesar Rp169 miliar 

(Wijiatmoko B, 2017).

Beberapa langkah-langkah 

implementasi kebijakan konservasi 

energi terdapat dalam Inpres No 

13/2011, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan langkah dan inovasi 

penghematan energi dan air di 

instansi masing-masing, untuk 

penerangan dan alat pendingin 

ruangan, peralatan kantor 

yang menggunakan listrik 

atau BBM, dan kegiatan yang 

menggunakan air; 

2. Target penghematan listrik 

20%; penghematan BBM 

10% melalui pembatasan 

penggunaan BBM; 

penghematan air 10%. 

3. Pembentukan gugus tugas di 

tiap instansi; 

4. Melakukan sosialiasi; 

5. Membentuk Tim Nasional yang 

diketuai Menko Perekonomian, 

dan Ketua Harian Menteri 

ESDM, dengan Sekretaris 

Dirjen EBTKE. 

Tugas Tim Nasional: merumuskan 

dan menyiapkan kebijakan dan 

strategi penghematan energi dan 

air, menetapkan langkah-langkah 

strategis, melakukan pembinaan 

dan bimbingan teknis, inventarisasi 

dan kajian, sosialisasi, evaluasi, 

pengawasan dan pemantauan.

Selain inpres yang menjabarkan 

langkah-langkah kebijakan 

konservasi energi tersebut, 

pemerintah juga telah 

mengeluarkan Peraturan 

Pemerintah No.70 Tahun 2009 

tentang Konservasi Energi yang 

berlaku sejak November 2009. 

Saat ini Kementerian ESDM 

berinisiatif untuk melakukan revisi 

PP tersebut, diantaranya mengenai 

penguatan dalam sisi regulasi dan 

kelembagaan untuk pemberian 

insentif bagi pelaku konservasi 

energi, dan disinsentif bagi yang 

tidak melakukan.

Berdasarkan PP 70 tersebut, salah 

satu tanggung jawab pemerintah 

pusat dalam konservasi energi 

adalah memberikan kemudahan 

dan/atau insentif dalam rangka 

pelaksanaan program konservasi 

energi. Kemudahan kepada 

pengguna energi dan produsen 

peralatan hemat energi di dalam 

negeri yang melaksanakan 

konservasi energi, didalam 

peraturan pemerintah ini adalah 

kemudahan untuk memperoleh 

akses informasi mengenai teknologi 

hemat energi dan spesifikasinya dan 

cara/langkah penghematan energi 

dan layanan konsultasi mengenai 

cara/langkah penghematan energi. 

Selanjutnya insentif yang diberikan 

dalam  PP ini ditujukankepada 

pengguna energi yang 

mengkonsumsienergi lebih besar 

atau sama dengan 6000 (enam ribu) 

setara ton minyak per tahun dan 

produsen peralatan hemat energi 

di dalam negeri, yang berhasil 

melaksanakan konservasi energi 

pada periode tertentu. Insentif 

yang diberikan berupa fasilitas 

perpajakan baik pajak pusat dan 

pajak daerah, bea masuk, dana 

dengan suku bunga rendah untuk 

investasi konservasi energi, dan 

audit energi yang dibiayai oleh 

pemerintah.

Dalam peraturan pemerintah 

itu juga telah diatur disinsentif 

kepada pengguna sumber energi 

dan pengguna energi yang tidak 

melaksanakan konservasi energi 

melalui manajemen energi berupa 

peringatan pertulis, pengumuman 

di media massa, denda dan/atau 

pengurangan pasokan energi. 

Sampai saat ini implementasi 

peraturan pemerintah belum 

berjalan sebagaimana mestinya. 

Beberapa insentif berupa fasilitas 

perpajakan dan bea masuk 

telah teridentifikasi walaupun 

belum spesifik ditujukan kepada 

kegiatan konservasi energi, dan 

belum diketahui sejauh mana 

pemanfaatannya oleh para 

pelaku konservasi energi. Oleh 

karena itu diharapkan revisi 

peraturan pemerintah yang 
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sedang dalam pembahasan dapat 

diimplementasikan secara optimum 

dan memberikan dampak positif 

terhadap konservasi energi.

Salah satu contoh keberhasilan 

kebijakan konservasi energi 

terjadi di China, dimana kegiatan 

konservasi energi di China dapat 

berkontribusi sebesar 54,9 persen 

dari seluruh penghematan energi 

global pada tahun 1990-2010. China 

berhasil mengurangi penggunaan 

energidalam negerinya sebesar 70 

persen. Upaya konservasi energi 

agresif yang dilakukan oleh China 

terbukti dapat mengurangi sekitar 

10 miliar metric tons of standard 

coal equivalent (TCE) pada tahun 

2013.

Kebijakan efisiensi energi di China 

adalah dengan membangun sistem 

kelembagaan yang efektif, terdiri 

dari :

• Pembuatan kebijakan peraturan 

dalam bidang konservasi 

energi yaitu : Undang- Undang 

konservasi energi, standar dan 

label peralatan yang hemat 

energi, standar bangunan hijau 

dan penilaian untuk investasi 

hijau.

• Kewajiban pemenuhan 

target efisiensi energi berupa 

pengalokasian ke setiap 

pemerintah daerah dan 

perusahaan, dan meminta 

pertanggungjawaban atas 

alokasi tersebut.

• Insentif keuangan berupa 

subsidi pemerintah berdasarkan 

energi yang dapat dihemat, 

potongan harga bagi konsumen 

dan pengurangan pajak. 

Pemerintah China memberikan 

beberapa insentif kepada 

pengguna energi yang berhasil 

melakukan penghematan energi. 

Total dukungan keuangan dari 

pemerintah adalah sebesar USD 

25 miliar yang terdiri dari USD 15 

miliar dari pemerintah pusat dan 

USD 10 miliar dari pemerintah 

daerah. Dalam hal ini pemerintah 

China lebih menekankan kepada 

pemberian penghargaan untuk 

masyarakatnya daripada hukuman.

Keberhasilan kebijakan efisensi 

energi juga dirasakan oleh 

pemerintah India setelah 

dilaksanakannyaNational Mission for 

Enhanced Energy Efficiency (NMEE). 

Penggunaan energi terhadap GDP 

mengalami penurunan sebesar 40 

persen selama 22 tahun terakhir.

Program yang dianggap berhasil 

dijalankan dalam rangka efisiensi 

energi adalah program penggunaan 

lampu LED secara nasional yang 

dinamakan program UJALA. Target 

program ini adalah mengganti 

sebanyak 770 juta lampu pada 

sektor perumahan dan 35 juta 

lampu jalanan selama 3 tahun s/d 

Maret 2019. Program ini menjadi 

Program Penerangan Lampu LED 

terbesar di dunia. Program ini 

diharapkan dapat mengurangi 

konsumsi energi kurang lebih 114 

miliar KWh atau sekitar USD 6,7 

Miliar penghematan pertahun 

dan mengurangi 85 juta ton CO2. 

Program ini juga membangun 

konsep monetisasi dari kegiatan 

efisiensi energi yang dilakukan dan 

membuat biaya pengadaan rendah. 

Program ini dapat dikatakan 

sebagai skema penghematan energi 

publik non subsidi terbesar di 

dunia. Dengan program ini dapat 

mengurangi kebutuhan kapasitas 

pembangkit listrik sebesar 21.500 

MW dengan investasi sebesar USD 

13,5 miliar.

Kebijakan efisiensi energi di India 

dilakukan dengan melaksanakan 

program yang sederhana, akan 

tetapi berdampak terhadap efisiensi 

energi. Karena kebijakan ini, lampu 

LED mengalami penurunan harga 

sebesar 1/8 dari harga semula 

dalam 18 bulan. Peningkatan 

permintaan lampu LED membuat 

harga LED turun dan meningkatkan 

produksi LED oleh perusahaan 

domestik. Penurunan harga lampu 

LED menyebabkan masyarakat 

nantinya dapat membeli lampu LED 

sendiri dengan harga yang sesuai 

dengan kemampuan mereka

Indonesia dapat mengambil 

contoh dari China atau India 

dalam kebijakan efisiensi energi. 

Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 

2009 tentang konservasi energi 

menekankan pilihan implementasi 

kebijakan dalam bentuk insentif 

dan disinsentif terhadap pengguna 

energi, termasuk di antaranya 

dalam bentuk insentif fiskal. 

Untuk revisi peraturan pemerintah 

sebaiknya perlu dipikirkan lebih 

lanjut mengenai pilihan kebijakan 

tersebut, apakah diperlukan suatu 

program yang bersifat nasional 

dan berdampak langsung terhadap 

efisiensi energi seperti program 

UJALA yang dilaksanakan di India.
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Lingkungan 
Berbasis Kelautan
|| Irwanda Wisnu Wardhana*)

  ______________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
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S
ebagaimana yang sering 

kita dengar dan baca, kata 

smart digunakan dalam 

berbagai konteks dengan 

beragam makna. Pada umumnya 

smart mewakili konsep dan praktik 

yang memanfaatkan pendekatan 

teknologi. Maka diperkenalkan 

istilah smart city untuk kawasan 

perkotaan, smart airport untuk 

bandar udara, dan berbagai smart 

yang lainnya. Namun ternyata 

smart menurut definisi Cambridge 

Dictionary memiliki beragam 

makna. Selainusing advanced 

computer systems, juga in a clever 

and effective way,sertato feel 

upset and angry because of failure 

or criticism. Saya juga berhasil 

menemukan makna smart yang 

lain ketika diundang berdiskusi 

mengenai Sustainable Development 

Goals (SDGs) oleh Dinas Kelautan 

dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. 

Mereka memperkenalkan sebuah 

konsep inovasi lingkungan berbasis 

kelautan bernama Smart Sea. 

Smart Sea merupakan singkatan 

sekaligus branding dari Sistem 

Manajemen Kawasan Terpadu 

Laut yang merupakan inovasi 

yang belum pernah saya temukan 

di kawasan laut lain di Indonesia. 

Disebut inovasi karena kebijakan 

ini merupakan sebuah terobosan 

(breakthrough) dan kreatif dalam 

menjawab permasalahan utama 

yang dihadapi yaitu kerusakan 

lingkungan laut. Praktik excessive 

fishing (penangkapan ikan yang 

berlebihan) yang menggunakan 

berbagai metode yang tidak ramah 

lingkungan telah menghancurkan 

ekosistem laut terutama terumbu 

karang yang menjadi rumah 

bagi ikan. Akibat paling buruk 

ditanggung para nelayan kecil 

yang kesulitan menangkap ikan 

karena harus berlayar semakin 

jauh ke tengah laut. Pada saat yang 

bersamaan, kapal-kapal nelayan 

bermodal besar dengan sarana 

yang lebih canggih tidak diawasi 

secara baik sehingga marak terjadi 

praktik illegal fishing (penangkapan 

ikan tanpa izin). Jika kondisi ini 

dibiarkan saja tanpa intervensi 

kebijakan yang memadai, maka 

kondisi bawah laut khususnya 

di perairan pantai akan rusak 

selamanya.

Bisa anda bayangkan betapa 

malunya kita sebagai bangsa 

maritim jika menjadi contoh buruk 

bagi dunia dalam manajemen laut. 

Predikat, sebagai negara dengan 

kepulauan terbesar seluas 5,8 juta 

kilometer persegi yang dua kali lipat 

dari luas daratan Indonesia yang 

“hanya” sebesar 2,3 juta kilometer 

persegi, sedang dipertaruhkan. 

Belum lagi prestasi sebagai sepuluh 

besar negara eksportir ikan terbesar 

di dunia berdasarkan data FAO 

(Food and Agriculture Organization) 

yang belum tentu dapat 

dipertahankan atau ditingkatkan 

karena kerusakan lingkungan 

hidup di laut. Apalagi Presiden 

Jokowi telah menjadikan maritim 

sebagai salah satu area prioritas 

pembangunan sebagaimana yang 

telah dicanangkan dalam Nawacita. 

Dunia juga sudah menetapkan 

bahwalife under water (kehidupan 

di bawah air) sebagai salah satu 

prioritas SDGs.

Pertanyaan yang langsung muncul 

seketika adalah bukankah laut 

Indonesia sudah diurus dengan baik 

oleh Kementerian Kelautan dan 

Perikanan khususnya di era Ibu 

Susi Pudjiastuti yang menerapkan 

berbagai kebijakan yang tegas 

seperti penenggelaman kapal? 

Perlu diketahui bahwa kewenangan 

pengawasan sumber daya laut 

dilaksanakan secara bertingkat 

oleh pemerintah daerah dan 

pemerintah pusat. Sebelum tahun 

2017, pengawasan laut pada jarak 

0 s.d. 4 mil, 4 s.d. 12 mil, dan di 

atas 12 mil merupakan kewenangan 

Pemerintah Kabupaten/Kota, 

Pemerintah Provinsi, dan 

Pemerintah Pusat, secara berturut-

turut. Sejak 1 Januari 2017, 

berdasarkan amanat dari UU No. 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, kewenangan Pemerintah 

Kabupaten/Kota dialihkan 

kepada Pemerintah Provinsi. 

Fakta ini menjelaskan bahwa 

pengawasan dan pemanfaatan 

kawasan perairan pada area 0 

s.d. 12 mil tidak berada dalam 

kewenangan Pemerintah Pusat, 

dalam hal ini adalah Kementerian 

Kelautan dan Perikanan. Sehingga, 

kebijakan Pemerintah Provinsi 

sangat berpengaruh pada kondisi 

lingkungan hidup perairan yang 

menjadi sumber mata pencaharian 

para nelayan khususnya yang 

berskala kecil.

Sesuai pepatah with great power 

comes great responsibility (kekuatan 

besar memiliki tanggung jawab 

yang besar), maka kewenangan 

atas pengawasan sumber daya laut 

membawa konsekuensi berat bagi 

Pemerintah Provinsi. Menyadari 

pentingnya kewenangan dan 

tanggung jawab tersebut,Smart Sea 

mengombinasikan tiga pilar sistem 

untuk mengelola proses bisnis 

pemanfaatan sumber daya laut 

yaitu pencegahan, pengawasan, 

dan pemulihan. Pilar pencegahan 

dilaksanakan dengan implementasi 

kebijakan registrasi dan perizinan 
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pada hulu bisnis yaitu terhadap 

kapal-kapal nelayan. Kemudian, 

pilar pengawasan diterapkan 

dengan pelibatan pemangku 

kepentingan di lautan termasuk 

masyarakat untuk menindak 

pelanggaran hukum perairan. Yang 

terakhir adalah pilar pemulihan 

pada area perairan yang sudah 

rusak sehingga kehidupan ikan dan 

ekosistem lingkungan hidup laut 

dapat dikembalikan kepada kondisi 

semula (restorasi).

TIGA PILAR SMART SEA

Pilar pertama Smart Sea adalah 

pencegahan yang mengelola 

sumber daya kelautan dari 

aspek perizinan didorong oleh 

banyaknya keluhan nelayan terkait 

kesulitan pengurusan dokumen 

kapal dan besarnya jumlah kapal 

yang tidak memiliki izin operasi 

sehingga dikategorikan melakukan 

penangkapan secara ilegal. Untuk 

menjawab permasalahan tersebut, 

maka diimplementasikan program 

yang di-branding bernama “Jebol 

Kapal” sebagai upaya fasilitasi 

bagi nelayan dalam pengurusan 

dokumenantara lain Surat Ijin 

Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin 

Penangkapan Ikan (SIPI),  danSurat 

Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). 

Untuk mempercepat proses, 

dilakukan pelayanan jemput bola 

ke sentra-sentra nelayan dengan 

menggunakan mobil keliling. Biaya 

yang menjadi dibebankan kepada 

nelayan hanya tarif Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai 

peraturan yang berlaku tanpa biaya 

tambahan. Sasaran program adalah 

nelayan pemilik kapal ikan yang 

belum memiliki dokumen dan izin 

terkait.

Pelayanan perizinan perikanan 

dengan gaya jemput bola ini 

memberi dampak positif bagi 

nelayan, pemerintah dan swasta.

Bagi nelayan, dampak utama 

adalah status kapal menjadi legal 

sehingga hasil tangkapan dapat 

diekspor karena telah memenuhi 

syarat yang ditentukan. Para 

nelayan juga mendapatkan jaminan 

keamanan saat diperiksa petugas 

pengawas karena memiliki semua 

dokumen legal. Di pihak lain, 

pemerintah dapat mendata jumlah 

kapal secara real time sehingga 

pembinaan kepada komunitas dapat 

dilaksanakan dengan lebih mudah 

dan dapat mengontrol pemanfaatan 

sumberdaya perikanan. Bagi 

pihak swasta khususnya yang 

berkecimpung dalam bidang ekspor 

produk perikanan, lebih mudah 

menjual ikan ke berbagai negara 

karena diperoleh dari nelayan yang 

memiliki track record baik yang 

meliputi status hasil tangkapan, 

kapal dan alat tangkap yg 

digunakan, daerah operasional dan 

waktu penangkapan ikan. 

Pilar kedua adalah pengawasan 

yang bertujuan untuk menekan 

pelanggaran hukum terutama 

tindak pidana perikanan dengan 

didukung oleh Pos Keamanan 

Perikanan dan Kelautan Terpadu 

(Poskamladu) yang terdiri berbagai 

unsur aparatur negara meliputi 

TNI Angkatan Laut, Kepolisian 

Republik Indonesia, Dinas Kelautan 

dan Perikanan Provinsi Jawa 

Timur, dan masyarakat setempat. 

Kehadiran Poskamladu berdampak 

positif dalam menghentikan 

nelayan-nelayan yang melakukan 

pelanggaran di kawasan laut 

dengan cara menghentikan kapal 

nelayan tersebut dan dilanjutkan 

dengan pemeriksaan dokumen 

izin usaha. Bila diperlukan, hasil 

tangkapan atau kapal nelayan 

tersebut dapat ditahan.Agar mudah 

diingat masyarakat, maka program 

pengawasan ini dikemas dan 

dikenalkan dengan nama “Pagar 

Laut”.

Pilar ketiga adalah pemulihan 

lingkungan hidup laut sehingga 

laut dapat memberikan produk 

perikanan yang memadai dan 

berkelanjutan. Pilot project dari 

program pemulihan berlokasi di 

Bangsring, sebuah desa nelayan 

di Kabupaten Banyuwangi. 

Berbagai pihak bahu membahu 

melaksanakan restorasi atas 

lingkungan perairan yang rusak 

dengan melakukan beberapa 

aktivitas. Aktivitas pertama adalah 

membangun rumah ikan (fish 

apartment) sebagai ganti terumbu 

karang yang sudah rusak. Dibuat 

dari bahan yang ramah lingkungan, 

ribuan rumah ikan diletakkan 

di dasar laut yang ditargetkan 

sebagai tempat ikan hidup dan 

berkembang biak. Aktivitas kedua 

adalah pelepasan bibit ikan di area 

rumah ikan yang sudah disiapkan 

beberapa bulan sebelumnya. Para 

penyelam membawa bibit ikan 

menuju kedalaman puluhan meter 

di bawah permukaan air untuk 

melepasliarkan ikan tersebut pada 

rumah ikan. Aktivitas ketiga adalah 

membangun rumah apung yang 

menjadi sarana berbagai pihak 

untuk berkolaborasi dalam program 

pemulihan ini. Para pengunjung 

dapat melakukan kunjungan dan 

penelitian sebagai bentuk dukungan 

atas program yang dinamakan 

sebagai “Underwater Restocking”.

IMPLEMENTASI DAN REPLIKASI

Inovasi lingkungan hidup berbasis 



WARTA FISKAL | EDISI  #1/2018

37

ANALISIS

laut ini telah diimplementasikan 

di beberapa lokasi Jawa Timur 

namun saat ini baru berhasil di 

Bangsring, Banyuwangi. Beberapa 

faktor yang dapat menjelaskan 

sukses implementasi di Bangsring 

antara lain peran serta masyarakat, 

insentif ekonomi, dan kemitraan 

dan konsistensi berbagai pemangku 

kepentingan utama.

Implementasi Smart Sea sukses 

dilakukan di Bangsring karena 

partisipasi aktif Kelompok 

Nelayan Samudera Bakti di bawah 

kepemimpinan Ikhwan Arief 

yang bersungguh-sungguh untuk 

melakukan restorasi perairan 

Bangsring. Selain membangun 

rumah ikan buatan, kelompok 

nelayan ini juga melakukan 

penanaman kembali terumbu 

karang. Pada tahun 2017, kerja 

keras kelompok nelayan ini diganjar 

dengan penghargaan Kalpataru. 

Mereka berhasil menjadikan 

Bangsring sebagai showcase 

kesuksesan implementasi Smart 

Sea yang saat ini menjadi destinasi 

wisata dan studi lingkungan laut. 

Pengunjung dapat melihat langsung 

buah dari restorasi lingkungan yang 

mereka kerjakan ketika berkunjung 

ke Rumah Apung yang dipadati oleh 

ribuan ikan beraneka jenis, sesuatu 

yang mustahil dapat ditemukan 

ketika lingkungan rusak.

Faktor kedua adalah insentif 

ekonomi yang dinikmati masyarakat 

dari bidang usaha perikanan dan 

pariwisata. Selain meningkatnya 

penghasilan dari menangkap ikan, 

masyarakat juga memperoleh 

penghasilan dari pengunjung 

dengan menyewakantempat 

akomodasi, menyewakan alat 

berenang, menyelam, dan 

snorkeling, menjual makanan dan 

minuman, menawarkan produk 

hadiah dansouvenir, menjadi 

pemandu wisata, dan kegiatan lain 

yang menawarkan jasa layanan 

hospitality(keramahtamahan).

Kesejahteraan yang langsung 

dirasakan masayarakat membuat 

mereka merasa memiliki inovasi 

Smart Sea dan bersama-sama ikut 

mendukung pelestarian lingkungan 

dengan berpartisipasi aktif sebagai 

Kelompok Masyarakat Pengawas 

(Pokmaswas) dan Kelompok Sadar 

Wisata (Pokdarwis).

Faktor ketiga adalah kemitraan 

dan konsistensi semua pihak 

yang berkepentingan untuk 

melaksanakan sistem deteksi 

dini pelanggaran dan atau tindak 

pidana perikanan. Kemitraan yang 

baik antar instansi dan kelompok 

masyarakat telah mengurangi 

ongkos koordinasi. Pada program 

pengawasan pelanggaran laut, 

Pemerintah Provinsi merangkul 

TNI-AL dan Polri untuk menindak 

aksi ilegal penangkapan ikan. Daya 

jangkau patroli keamanan juga 

semakin luas dengan pelibatan 

Pokmaswas karenamereka yang 

lebih memahami area dan obyek 

pengawasan. Dari sisi konsistensi, 

inovasi pengembangan wisata 

Bangsringdapat dilihat dari berbagai 

perspektif untuk dilanjutkan. Dari 

perspektif finansial, pengembangan 

Bangsring akan terus terjaga 

karenamendapat dukungan 

pembiayaan. Selanjutnya dari 

perspektif sosial dan ekonomi, 

pengembangan wisata ini 

dipandang sebagai kebijakan pro-

poor karenanelayan secara sosial 

dan ekonomi rentan terhadap 

gejolak sosial dan ekonomi. 

Kesuksesan restorasi di Bangsring 

telah membuka mata berbagai pihak 

bahwa lingkungan hidup laut yang 

rusak dapat dipulihkan. Mereka 

ingin belajar mengenai penerapan 

kebijakan yang komprehensif 

dalam proses perizinan perikanan, 

pengawasan kekayaan laut, dan 

pengelolaan ekosistem laut yang 

berkelanjutan. Sejumlah daerah 

telah menyatakan ketertarikan 

untuk melakukan replikasi 

inovasi Smart Sea di daerahnya 

masing-masing. Tentu saja hal ini 

adalah kabar baik karena ketika 

semakin banyak daerah yang 

memiliki program serupa, maka 

keberlangsungan sumber daya laut 

Indonesia akan semakin terpelihara 

dengan baik dan diperuntukkan 

demi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat.

KESIMPULAN DAN 
REKOMENDASI 

Kesuksesan sebuah inovasi tidak 

hanya bergantung pada kegigihan 

inovator namun juga pada 

sinergi berbagai pihak khususnya 

masyarakat yang secara langsung 

terdampak dari inovasi tersebut. 

Pendekatan kebijakan publik juga 

menggunakan cara berpikir yang 

sama yaitu masyarakat menjadi 

penentu atas keberhasilan sebuah 

kebijakan yang diputuskan 

oleh pemerintah. Oleh karena 

itu, diperlukan pemberdayaan 

masyarakat sehingga mereka 

ikut serta dalam mengawal dan 

mensukseskan sebuah kebijakan. 

Dengan menggunakan prinsip 

ekonomi bahwa people respond to 

incentives (orang merespon insentif) 

maka para penyusun kebijakan 

harus memperhatikan insentif yang 

terkait dengan sebuah kebijakan.

Dalam konteks insentif, Pemerintah 

Pusat telah menerbitkan regulasi 
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yang menjadikan insentif ekonomi 

sebagai faktor yang dapat 

mendorong pelestarian lingkungan 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

46 Tahun 2017 tentang Instrumen 

Ekonomi Lingkungan Hidup. Akan 

tetapi, regulasi hanya semata 

menjadi macan kertas apabila 

tidak diwujudkan dalam berbagai 

aktivitas kemasyarakatan meliputi 

sosialisasi, internalisasi, penerapan, 

dan evaluasi. 

Masyarakat yang terlibat dalam 

upaya pelestarian lingkungan hidup 

juga perlu mendapatkan asistensi 

yang memadai sehingga dapat 

memanfaatkan insentif ekonomi 

yang tersedia. Sepanjang yang saya 

ketahui, sampai hari ini, insentif 

yang diterima oleh masyarakat 

adalah dari sektor kehutanan 

dengan berbagai mekanisme 

penyaluran dananya. Sementara 

sektor kelautan yang memiliki 

kondisi kerusakan yang parah, 

belum memberikan skema praktis 

penyaluran insentif ekonomi kepada 

masyarakat nelayan. Oleh karena 

itu, rekomendasi pertama yang 

saya ajukan adalah agar semua 

pihak yang berkepentingan dapat 

memberikan akses insentif ekonomi 

yang memadai kepada penggiat 

lingkungan di sektor kelautan.

Selain insentif, pelaksanaan sebuah 

kebijakan juga harus berdasarkan 

pada prinsip evidence-based policy 

atau kebijakan yang berbasis 

bukti. Sebelum sebuah program 

diimplementasikan secara massal, 

maka diperlukan tahapan uji di 

area tertentu sebagai pilot project. 

Pendekatan ini akan mengurangi 

biaya-biaya yang tidak perlu 

khususnya ongkos kegagalan 

program. Setelah sebuah kebijakan 

publik terbukti berhasil pada skala 

uji coba, maka kebijakan tersebut 

memiliki peluang kegagalan yang 

semakin kecil.

Dalam konteks ini, saya 

berpandangan bahwa program 

Smart Sea sudah berhasil dalam 

tahapan uji coba. Sehingga dapat 

direkomendasikan dari studi ini 

untuk melaksanakan amplifikasi 

(meningkatkan ukuran dan dampak) 

inovasi Smart Sea ke berbagai 

wilayah laut Indonesia secara 

sistematis. Kerusakan lingkungan 

hidup jika tidak segera diatasi akan 

berdampak secara langsung dan 

negatif kepada masyarakat dan 

ekosistem kehidupan laut. Proses 

inovasi oleh Dinas Kelautan dan 

Perikanan Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur telah berlangsung 

lama dan mengeluarkan ongkos 

belajar yang tidak murah. 

Untuk mengurangi probabilitas 

kegagalan, pilot project di Bangsring, 

Banyuwangi dapat dijadikan obyek 

studi secara komprehensif oleh 

semua pihak untuk kemudian 

direplikasi secara cepat di berbagai 

daerah di Indonesia. Dengan 

metode ATM (Amati, Tiru, dan 

Modifikasi), Smart Sea sebagai 

sebuah Sistem Manajemen Kawasan 

Terpadu Laut dapat diaplikasikan 

dengan lebih efisien dan efektif 

untuk menjawab permasalahan 

pengelolaan lautan Indonesia. 

Semoga Indonesia dapat menjadi 

best practice dan benchmark dalam 

inovasi lingkungan hidup berbasis 

laut bagi dunia.

Selain insentif, 
pelaksanaan sebuah 
kebijakan juga harus 
berdasarkan pada 
prinsip evidence-based 
policy atau kebijakan 
yang berbasis bukti. 

‘‘
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Yogyakarta, (25/1): Mengawali rangkaian G20 Meeting 

tahun 2018 (G20 Framework Working Group/FWG), 

Indonesia melalui Kementerian Keuangan dan Bank 

Indonesia, pada tanggal 23 Januari 2018 mengadakan 

“Seminar on Inequality and the Role of Technology in 

Shaping the Future of Work” di Yogyakarta. Seminar 

yang dihadiri oleh sekitar 250 peserta yang berasal 

dari organisasi internasional, kementerian/lembaga, 

akademisi dan pihak swasta ini dibuka oleh Rionald 

Silaban, Staff Ahli Makro Ekonomi dan Keuangan 

Internasional, Kementerian Keuangan. Seminar ini juga 

merupakan rangkaian program “Voyage to Indonesia 

(VTI)” dalam rangka penyelenggaraan Sidang Tahunan 

IMF-World Bank di Bali pada bulan Oktober tahun ini.

Saat ini menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas, 

Bambang Brodjonegoro, dalam keynote speech-nya, 

perkembangan teknologi membuat hidup masyarakat 

lebih mudah. Namun demikian, menurutnya 

perkembangan teknologi saat ini atau biasa disebut 

revolusi industri 4.0 yang akan didominasi oleh 

otomasisasi dan digitalisasi harus dapat diantisipasi 

oleh pemerintah, terutama yang akan berdampak pada 

ketersediaan lapangan kerja maupun ketimpangan.

Kepala Bappenas mengungkapkan menurut riset yang 

dilakukan oleh McKinsey di tahun 2016, akan ada 

sekitar 52,6 juta pekerjaan yang akan tergantikan 

sebagai akibat dari perkembangan industry 4.0. Namun, 

di sisi lain, sebanyak 3,7 juta pekerjaan baru akan 

tercipta. Hal ini menurutnya, menjadi concern bagi 

pemerintah karena jumlah pekerjaan baru yang akan 

muncul lebih kecil dibandingkan dengan pekerjaan 

yang akan hilang. Oleh karena itu, pemerintah tengah 

memetakan pekerjaan yang tidak akan terdampak oleh 

perkembangan industri yang akan datang.

Sementara itu, ketimpangan juga akan menjadi 

salah satu tantangan bila pemerintah tidak bisa 

mengantisipasi gelombang perubahan teknologi. 

Ketimpangan lanjut Bambang, tidak hanya menjadi 

isu bagi Indonesia saja tetapi juga menjadi isu negara 

– negara di dunia bahkan di level negara maju. 

Perkembangan teknologi ungkap Bambang, dapat 

memberikan keuntungan bagi beberapa pihak, seperti 

peningkatan pendapatan bagi pekerja yang memiliki 

skill di bidang teknologi yang mumpuni. Hal ini akan 

menimbulkan pelebaran ketimpangan jika hanya 

segelintir orang saja yang memperoleh manfaat dari 

perkembangan teknologi. Sehingga pemerintah perlu 

melakukan upaya – upaya untuk mencegah terjadinya 

ketimpangan yang semakin tinggi.

Seminar Voyage to Indonesia: 
“Seminar on Inequality and the Role of Technology  

in Shaping the Future of Work”
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Menurut UNDP Green bonds adalah suatu 

inovasi instrumen keuangan yang diterbitkan 

dengan tujuan investasi khusus terkait dengan 

“pembangunan hijau” yang bertujuan memberikan 

manfaat bagi iklim dan lingkungan, misalnya 

energi terbarukan, efisiensi energi, manajemen 

limbah berkelanjutan, penggunaan lahan hutan 

dan agrikultur berkelanjutan, biodiversiti, 

transportasi ramah lingkungan, dan air bersih.  

Sampai akhir tahun 2017 berdasarkan laporan 

yang dirilis oleh Climate Bonds Initiative total 

penerbitan Green Bond secara global mencapai 

USD 155,5 Miliar melampaui estimasi optimis 

sebesar USD 150 Miliar. Dari jumlah tersebut 

sebanyak 56% sendiri diterbitkan oleh Amerika 

Serikat sebesar USD 24,9 Miliar, China sebesar 

USD 22.9 Miliar, dan Prancis sebesar USD 10.7 

Miliar yang menjadikan ketiga negara tersebut 

sebagai tiga negara terbesar penerbit Green Bond. 

Indonesia pada 2018 kembali ke pasar sukuk 

global melalui penerbitan US$1,25 miliar tenor 

5 tahun dan US$1,75 miliar tenor 10 tahun 

yang merupakan penerbitan Green Sukuk 

pertama kalinya di dunia yang dilakukan 

oleh pemerintah negara (sovereign) dan juga 

merupakan penerbitan pertama yang dilakukan 

oleh Indonesia di bawah Kerangka Green Bond 

dan Green Sukuk (Green Bond and Green Sukuk 

Framework) yang baru ditetapkan

Sukuk Global dengan tenor 5 tahun berhasil 

didistribusikan kepada 32% investor syariah 

(Timur Tengah dan Malaysia), 10% di Indonesia, 

25% di Asia (terkecuali Indonesia dan Malaysia), 

18% di Amerika Serikat, dan 15% di Eropa. 

Sedangkan Sukuk Global tenor 10 tahun 

didistribusikan 24% kepada investor syariah 

(Timur Tengah dan Malaysia), 10% di Indonesia, 

12% di Asia (terkecuali Indonesia dan Malaysia), 

22% di Amerika Serikat, dan 32% di Eropa.

Sumber: Climate Bonds Initiative, Green Bonds Highlights 2017
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Migrasi Iklim

Perpindahan penduduk suatu negara dikarenakan 

terjadinya perubahan iklim yang mengakibatkan 

terjadinya kekeringan, gagal panen, peningkatan 

level air laut, badai dan bencana alam lainnya terkait 

perubahan iklim.

Energi Baru Terbarukan (EBT)

Bentuk energi yang menghasilkan listrik dengan 

sumber bahan bakar berkelanjutan yang berasal dari 

sumber aneka energi baru dan terbarukan, misalnya 

angin, matahari, gelombang air laut, panas bumi, 

tumbuhan, biofuel, air, biomassa, dan lainnya.

Rasio Elektrifikasi 

Perbandingan jumlah rumah tangga yang sudah 

terlistriki dengan total rumah tangga.

Viability Gap Fund

Merupakan belanja APBN yang diberikan dalam bentuk 

tunai kepada Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta 

(KPS) atas porsi tertentu dari seluruh biaya proyek 

yang tidak mendominasi dimana proyek tersebut telah 

memenuhi kelayakan ekonomi tetapi belum memenuhi 

kelayakan finansial. 

Trust Fund

Sejumlah aset finansial yang dapat berupa properti, 

uang, sekuritas (Trust) yang oleh orang atau lembaga 

(Trustor/Donor/Grantor) dititipkan atau diserahkan 

untuk di kelola dengan baik oleh sebuah lembaga 

(Trustee) dan disalurkan atau dimanfaatkan untuk 

kepentingan penerima manfaat (Beneficiaries) sesuai 

dengan maksud dan tujuan yang dimandatkan.

Ekstensifikasi Objek Cukai

Penambahan objek cukai baru yang dikenakan terhadap 

barang-barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, 

peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya 

menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat 

maupun lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu 

pembebanan pungutan demi keadilan.

Earmarking

Kebijakan pemerintah dalam menggunakan anggaran 

yang sumber penerimaan maupun program 

pengeluarannya akan secara spesifik ditentukan 

peruntukannya.

Insentif Fiskal

Kebijakan pemerintah memberikan insentif di bidang 

pajak seperti pajak penghasilan, dan pajak pertambahan 

nilai, bidang bea dan cukai yang memiliki tujuan 

untuk menarik investor, mendorong penelitian dan 

pengembangan, mendorong pertumbuhan industri 

tertentu, dan tujuan lainnya.

Greenhouse Gases

Material kimia yang menyerap radiasi panas matahari 

yang menyebabkan kenaikan suhu global dan 

perubahan iklim yang berupa karbondioksida (CO2), 

metane (CH4), Nitrus oksida (N2O), dan gas buangan 

industri.

Smart Sea

Sistem manajemen kawasan terpadu laut dari 

Kementerian Kelautan dan Perikanan yang 

mengombinasikan tiga pilar sistem yaitu pencegahan, 

pengawasan, dan pemulihan yang berujuan untuk 

mengelola proses bisnis pemanfaatan sumber daya laut.

Glosarium

GLOSARIUM
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Nasrudin berbincang-bincang dengan 

hakim kota. Hakim kota, seperti 

umumnya cendekiawan masa itu, sering 

berpikir hanya dari satu sisi saja. Hakim 

memulai,

“Seandainya saja, setiap orang mau 

mematuhi hukum dan etika, ...”

Nasrudin menukas, “Bukan manusia 

yang harus mematuhi hukum, tetapi 

justru hukum lah yang harus disesuaikan 

dengan kemanusiaan.”

Hakim mencoba bertaktik, “Tapi coba 

kita lihat cendekiawan seperti Anda. 

Kalau Anda memiliki pilihan: kekayaan 

atau kebijaksanaan, mana yang akan 

dipilih?”

Nasrudin menjawab seketika, “Tentu, 

saya memilih kekayaan.”

Hakim membalas sinis, “Memalukan. 

Anda adalah cendekiawan yang 

diakui masyarakat. Dan Anda memilih 

kekayaan daripada kebijaksanaan?”

Nasrudin balik bertanya, “Kalau pilihan 

Anda sendiri?”

Hakim menjawab tegas, “Tentu, saya 

memilih kebijaksanaan.”

Dan Nasrudin menutup, “Terbukti, 

semua orang memilih untuk memperoleh 

apa yang belum dimilikinya. (media.isnet.

org)

RENUNGAN

Teori Kebutuhan



Buku ini menarik paling tidak untuk 

tiga alasan. Pertama, ia mencakup tema 

pembangunan dan keuangan yang 

relevan dan beragam—dari perundingan 

perubahan iklim dan pembiayaan 

perlindungan keanekaragaman hayati 

sampai urusan kantong plastik dan 

lahan sawah. Kedua, seluruh tulisan 

dalam buku ini dirangkai sedemikian 

rupa untuk menampilkan arah 

kebijakan sektoral di Indonesia dan 

perkembangan kebijakan tingkat global 

sekaligus menyajikan pilihan-pilihan 

kebijakan spesifik di dalam negeri 

dan uji kebijakan secara empirik. 

Ketiga, dan barangkali alasan paling 

menarik bagi kita semua, adalah buku 

ini mendokumentasikan riset dan 

menandai perkembangan terkini dari 

minat kajian para peneliti di Badan 

Kebijakan Fiskal dan Kementerian 

Keuangan untuk bidang dan tema 

terkait. 

Disclaimer 
 

Pandangan, gagasan, atau ide yang termuat dalam majalah  ini bukanlah  

representasi dari pikiran atau kebijakan yang keluar dari Badan Kebijakan Fiskal,  

Kementerian Keuangan RI, melainkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab profesional 

penulis

Telah Terbit

Buku ini adalah sumbangan berarti bagi kepustakaan perubahan iklim dan keberlanjutan pembangunan 

dari sudut pandang keuangan publik untuk konteks Indonesia.

Kami memohon maaf, terjadi kesalahan penulisan nama penulis pada edisi 6 tahun 2017. Penulis untuk Artikel 

Berjudul “ Menggali Potensi Ekonomi Teknologi Melalui Penerbitan Perpres Nomor 74 Tahun 2017” adalah Yusuf 

Munandar (Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal).
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