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EDITORIAL

Bumi –rumah besar bagi kehidupan semua mahluk 

hidup –sudah berusia sangat tua. Ilmuwan 

geokimia di Institut Teknologi California, Clair 

Cameron Patterson (1953) memperkirakan 

usia bumi sekitar 4,3 miliar tahun. Bumi yang yang 

sudah tua ini dihuni oleh sekitar 7,5 miliar manusia 

beserta berbagai mahluk hidup lain yang tentu jauh 

lebih banyak dari jumlah manusia. Mahluk-mahluk 

bumi ini sama-sama mengeksploitasi sumber daya 

bumi untuk keberlangsungan hidup mereka. Setiap 

mahluk ingin sejehtera dan tidak mau menderita sakit, 

miskin, apalagi mati atau punah. Perebutan sumber 

daya bumi ini kemudian memunculkan sifat serakah 

untuk mendominasi, menguasai dan mengalahkan, 

bahkan bila perlu memangsa bila berada di posisi yang 

terdesak. 

Apa yang terjadi, kerusakan bumi makin membesar 

dan sangat mengkhawatirkan keberlangsungannya. 

Semua manusia, semua Negara, tanpa kecuali, harus 

bertanggung jawab untuk melestarikan bumi ini. 

Eksploitasi sumber daya alam harus dilakukan secara 

bijak, dalam arti  memiliki filosofi meremajakan, 

melestarikan, meregenerasikan, dan mensejahterakan. 

Itu sebabnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meman-

dang perlu  mempromosikan sebuah aksi bersama yang 

bernama ‘sustainable development’ atau pembangunan 

berkelanjutan. PBB  mengajak semua Kepala Negara untuk 

menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, 

menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan 

yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu 

menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi 

ke generasi berikutnya. Ajakan ini dibalut dalam suatu pro-

gram yang disebut Sustainable Development Goals (SDGs), 

sebuah aksi lanjutan perluasan dari Millennium Develop-

ment Goals (MDGs) yang telah dilakukan sejak 2001.

Keberlanjutan program ini penting karena fakta 

menunjukkan masih terdapat jurang yang lebar antara 

rumah tangga miskin dan rumah tangga kaya serta 

antara rumah tangga daerah pedesaan dan perkotaan. 

Ada jutaan orang miskin hidup dalam kemiskinan 

dan kelaparan, tanpa akses terhadap pelayanan 

SDGs : Harmonisasi Manusia  
dan Lingkungan

dasar. Perubahan iklim dan degradasi lingkungan 

merongrong kemajuan yang diperoleh, dan kelompok 

masyarakat miskin terkena dampak yang paling besar. 

Selain itu, banyak terjadi konflik (peperangan dsb,) 

yang merupakan ancaman nyata bagi pembangunan 

manusia.

Mereka mendefinisikan SDGs sebagai suatu rencana 

aksi global dengan fokus mengakhiri berbagai masalah 

di dunia seperti masalah kemiskinan, mengurangi 

kesenjangan dan masalah kerusakan lingkungan. Mereka 

menetapkan 17 target tujuan dan 169 target terukur, yang 

diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. 

SDGs disahkan pada tanggal 25 September 2015 di 

Markas Besar PBB.  Sebanyak 193 kepala negara hadir 

untuk menandatangani kesepakatan pembangunan 

global. Indonesia diwakili oleh Wakil Presiden, Jusuf 

Kalla. Prinsip utama kesepakatan pembangunan 

global tersebut adalah Leave No One Behind atau Tidak 

Meninggalkan Satu Orangpun. Prinsip ini menekankan 

akan keterlibatan dari seluruh aktor pembangunan selain 

Pemerintahan, yakni Civil Society Organization (CSO), 

sektor swasta, akademisi, masyarakat. Ukuran 

keberhasilan implementasi SDGs adalah Sustainable 

Development Solutions Network (SDSN). Di mana posisi 

SDSN Indonesia saat ini? Michael Bobby Hoelman, 

Senior Advisor dari Infid mengonfirmasi peringkat SDSN 

Indonesia telah turun dari urutan ke-98 pada tahun 

2016 menjadi urutan ke-100 dari 157 negara pada tahun 

2017 (Sachs et al., 2016, 2017). Tentu, capaian itu masih 

rendah dibandingkan dengan harapan Indonesia dan 

dunia. Beberapa indikator yang masih perlu mendapat 

perhatian serius adalah  penurunan angka kemiskinan, 

peningkatan konsumsi minimum di bawah 1.400 kkal/

kapita/hari, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), 

penanggulangan HIV/AIDS, penyediaan air bersih dan 

sanitasi di daerah perdesaan serta disparitas capaian 

target antar provinsi yang masih lebar. Menarik 

titik 2030 ke 2020 berarti tinggal 10 tahun lagi. 

Mungkinkah kita bisa mengejar pekerjaan rumah SDGs 

kita yang masih banyak tersebut? Demikian editorial, 

selamat membaca. Syahrir Ika.
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Janji Yang 
Tak Bisa 
Diingkari 
Dalyono*)

  ___________________________________________________________________________
*) Kepala Bidang Program Analisis Kebijakan pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

SDGs:

Mencari data dan informasi tentang 

Sustainable Development Goals (SDGs), 

semudah mencari jawaban atas 

pertanyaan, ‘Bagaimana bisa diperoleh 

angka sepuluh?’. Jawabannya mudah dan beragam, bisa 

diperoleh dengan mengalikan 2 dengan 5, menambah 4 

dengan 6, mengurangi 11 dengan 1, dan seribu satu cara 

lainnya. Demikian juga SDGs, tersedia begitu banyak 

data dan informasi dari berbagai jenis dan beragam 

sudut pandang. Hal ini terjadi karena SDGs yang 

menjadi tujuan negara-negara di dunia,sangat kaya isu 

dan bisa dilihat dari berbagai fokus dan sudut pandang.

SDGs disepakati sebagai tujuan pembangunan global 

berkelanjutan oleh 193 kepala negara di dunia pada 

tanggal 25 September 2015 di Markas Besar Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB). SDGs berlaku bagi seluruh negara 

di dunia tanpa kecuali (universal), termasuk negara maju, 

untuk mencapai tujuan dan sasarannya. SDGs akan 

dicapai dalam tenggat waktu 15 tahun, dimulai tahun 

2016 hingga 2030.
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dan hambatan yang dihadapi, terutama dari sudut 

komitmen dan pembiayaan.

Lantas, bagaimana SDGs dapat diimplementasikan 

secara efekif dan optimal? Setidaknya terdapat dua 

hal utama yang dapat menunjang pencapaian SDGs 

yang efektif yaitu komitmen global yang menempatkan 

manusia dan lingkungan sebagai obyeknya dan 

tersedianya pembiayaan SDGs yang cukup.

Kendornya Komitmen Global 

Baru sekitar lima tahun SDGs disepakati, namun 

komitmen untuk mewujudkannya mulai dipertanyakan, 

terutama negara maju. Komitmen dan kerja sama 

tampaknya mulai digantikan oleh unilateralisme, zero-

sum, dan kebijakan yang myopic, pro-siklus, inward 

looking dan populis di dalam negeri. Pondasi kerja 

sama internasional dan sistem multilateralisme telah 

melemah dan terkikis begitu cepat.

Pada saat kesepakatan SDGs akan dibuat, negara-

negara maju dituntut untuk berkomitmen membantu 

negara-negara miskin agar terlepas dari jerat 

kemiskinan dan kelaparan, lepas dari kesenjangan dan 

memiliki lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. 

Tuntutan kepada negara maju tersebut dinilai wajar 

karena adjustment cost (biaya penyesuaian) yang 

mereka keluarkan dalam menghadapi era globalisasi 

jauh lebih kecil dibandingkan negara-negara 

berkembang dan miskin, jika tidak mau dikatakan 

negara maju mengambil keuntungan lebih banyak 

dari globalisasi dengan mengorbankan negara miskin. 

Keuntungan tersebut tidak hanya dalam bentuk 

ekonomi tapi juga dilihat dari sudut lingkungan. 

SDGs, sangat kaya dengan 

isu karena mencakup 17 goals 

(tujuan) dan 169 sasaran. Masing-

masing goals tersebut memiliki 

fokus bahasan yang beragam, 

mulai dari goal 1 tentang 

bagaimana mengakhiri segala 

bentuk kemiskinan, dimanapun 

kemiskinan itu terjadi, goal 2 

tentang bagaimana mengakhiri 

kelaparan, mencapai ketahanan 

pangan dan nutrisi yang lebih 

baik dan mendukung pertanian 

berkelanjutan, hingga goal 17 

tentang bagaimana menguatkan 

ukuran implementasi dan 

merevitalisasi kemitraan global 

untuk pembangunan yang 

berkelanjutan. Ke-17 goals tersebut 

juga dapat dilihat dan dianalisis 

dari berbagai sudut pandang, mulai 

dari kebijakan penanganannya, 

subyek dan obyeknya, hingga 

sumber pembiayaannya.

Meskipun bersifat universal dan 

bertujuan untuk mengakhiri 

kemiskinan, mengurangi 

kesenjangan dan melindungi 

lingkungan pada tataran global, 

implementasi SDGs tidak semudah 

mencari data dan informasi tentang 

SDGs itu sendiri. Banyak tantangan 

Pada saat kesepakatan SDGs akan dibuat, negara-
negara maju dituntut untuk berkomitmen 
membantu negara-negara miskin agar terlepas 
dari jerat kemiskinan dan kelaparan, lepas dari 
kesenjangan dan memiliki lingkungan yang sehat 
dan berkelanjutan. 

“
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Peningkatan volatilitas global 

mempengaruhi proyeksi 

pertumbuhan tahun 2018-2019. 

IMF memproyeksikan pertumbuhan 

ekonomi global dan negara 

berkembang akan stagnan dalam 

dua tahun ke depan, yakni masing-

masing 3,7 persen dan 4,7 persen. 

Pertumbuhan volume perdagangan 

juga diproyeksikan akan melambat 

dari 4,2 persen di 2018 menjadi 

4,0 persen di 2019. Proyeksi 

ini menggambarkan tingginya 

tantangan yang dihadapi pada 

tahun mendatang, termasuk dalam 

sektor investasi.

Dengan mempertimbangkan dua 

kondisi global di atas berikut 

kompleksitas yang menyertainya, 

implementasi SDGs yang efektif 

memerlukan kebijakan yang tidak 

seperti biasanya. Hal ini mengingat 

SDGs mencakup berbagai tantangan 

pembangunan di bidang sosial, 

ekonomi, dan sektor lingkungan. 

Program dan pembiayaan yang 

inovatif diperlukan untuk mencapai 

hasil yang lebih baik dengan cara 

yang lebih efektif.

New Multilateralism dan  
Re-kalibrasi

Akar permasalahan kendornya 

komitmen global dalam 

mewujudkan SDGs adalah 

maraknya kebijakan unilateral, 

proteksionisme dan inward looking. 

Atas nama kedaulatan negara, 

sekilas sepertinya tidak ada yang 

keliru dari kebijakan nasional/

domestik tersebut. Namun 

demikian, perlu disadari bahwa 

dalam hubungan masyarakat global 

yang saling terkoneksi, kebijakan 

suatu negara, terutama negara 

maju, akan berdampak pada negara 

Globalisasi yang salah satunya 

ditandai dengan berkembangnya 

era industrialisasi oleh negara-

negara maju, telah menimbulkan 

kerusakan lingkungan, khususnya 

di negara-negara miskin dan 

berkembang.

Kendornya komitmen negara 

maju tersebut dapat dilihat dari 

mundurnya Amerika Serikat, 

sebuah negara maju dan pionir 

pada industrialisasi, dari Perjanjian 

Paris (Paris Agreement). Perjanjian 

Paris merupakan perjanjian 

mengenai perubahan iklim 

yang ditandatangani oleh 55 

negara anggota yang tergabung 

dalam United Nations Framework 

Convention on Climate Change 

(UNFCC). Presiden Donald Trump 

dalam salah satu pernyataannya 

menyampaikan bahwa Perjanjian 

Paris merugikan ekonomi Amerika 

Serikat karena telah mengekang 

industri listrik, mobil dan sektor 

pengeboran minyak dan gas.

Selain itu, kurangnya komitmen 

negara maju juga terlihat dari 

ketidakpedulian negara-negara maju 

tersebut atas dampak penerapan 

kebijakan ekonomi dan moneter 

di negaranya terhadap negara-

negara berkembang dan miskin. 

Kebijakan penerapan suku bunga 

rendah, secara langsung maupun 

tidak langsung, telah menganggu 

stabilitas perekonomian negara-

negara miskin dan berkembang 

dan pada gilirannya menghambat 

tingkat pertumbuhan ekonomi. 

Rendahnya tingkat pertumbuhan 

akan menghambat upaya-upaya 

suatu negara untuk menerapkan 

kebijakan pengentasan kemiskinan 

dan kesenjangan.

Pada sisi lain, kebijakan suku bunga 

rendah di negara-negara maju telah 

mendorong negara-negara miskin 

untuk memperbesar utangnya. 

Tanpa kebijakan pengelolaan utang 

yang sehat dan kredibel, tingkat 

utang yang terus bertambah 

tersebut akan membuat negara-

negara dimaksud menjadi semakin 
miskin.

Kebutuhan Pembiayaan yang 
sangat besar

Pada sisi yang lain, implementasi 

SDGs membutuhkan biaya yang 

sangat besar. Berdasarkan data dari 

United Nations Conference on Trade 

and Development (UNCTAD), untuk 

mencapai target SDGs pada tahun 

2030, dibutuhkan biaya sekitar 

USD 3,9 triliun setiap tahun. Saat 

ini, investasi tahunan global hanya 

berada pada kisaran USD1,4 trliun. 

Dengan demikian, terdapat gap 

pembiayaan sebesar USD 2,5 triliun 

per tahun.

Gap ini diperkirakan akan semakin 

besar mengingat dalam beberapa 

tahun terakhir paska Krisis 

Global tahun 2008-2009, telah 

terjadi peningkatan volatilitas 

perekonomian global yang 

disebabkan oleh beberapa hal, 

antara lain normalisasi kebijakan 

moneter di Amerika Serikat dan 

ekspansi fiskal yang membuat imbal 

hasil obligasi Amerika Serikat lebih 

tinggi, pengetatan likuiditas, serta 

apresiasi dolar Amerika Serikat. 

Selain itu, proteksi perdagangan 

dan perang dagang antara Amerika 

Serikat dan China menyebabkan 

ketidakpastian perdagangan global. 

Pada sisi lain, tensi geopolitik 

di beberapa negara juga turut 

berkontribusi dalam peningkatan 

volatilitas global.
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lainnya, khususnya emerging 

economies dan negara berkembang. 

Untuk itu, sebelum suatu kebjakan 

diterapkan, perlu secara transparan 

disampaikan kepada masyarakat 

global. Dengan demikian, negara-

negara yang berpotensi terdampak 

akan dapat melakukan langkah 

antisipasi, bahkan jika perlu 

melakukan penyesuaian.

Perlunya meningkatkan 

transparansi kebijakan adalah 

salah satu hal yang mendasari 

kebangkitan kembali semangat 

multilateralisme dalam bentuk yang 

lebih baru, yang disebut sebagai 

new multilateralism. Semangat ini 

digaungkan pada saat Sidang 

Tahunan IMF/WB Tahun 2018 yang 

berlangsung di Bali, Indonesia. Pada 

saat itu, Presiden Joko Widodo 

menganalogikan kondisi global 

saat ini dengan alur cerita film 

berseri Game of Throne. Presiden 

menggambarkan betapa kelompok-

kelompok masyarakat saling 

bersaing untuk mendapatkan tahta, 

mengabaikan ancaman dari musuh 

utama yang mengancam dunia. 

Disadari kemudian bahwa untuk 

mengalahkan musuh utama, semua 

kelompok perlu bersatu kembali 

dengan semangat baru untuk 

memulai dunia baru yang aman, 

damai, adil dan makmur.

Bak gayung bersambut, pada event 

yang sama, Christine Lagarde, 

yang saat itu masih menjabat 

sebagai Managing Director IMF, 

menggelorakan kembali semangat 

multilateralisme baru. Lagarde 

menyerukan untuk menghilangkan 

proteksionisme dan kebijakan 

inward looking. Selain itu, kebijakan-

kebijakan negara maju yang akan 

diimplementasikan perlu secara 

transparan disampaikan kepada 

masyarakat global. Lebih jauh, 

fund) yang khusus didedikasikan 

untuk SDGs. Sumber-sumber 

pembiayaan SDGs masih tersebar 

dan dikelola oleh masing-masing 

negara dan organisasi internasional 

dengan tujuan yang berbeda-beda, 

umumnya mengacu pada satu atau 

lebih sasaran SDGs.

Bank Dunia misalnya, telah 

membentuk the World Bank 

Partnership Fund for SDGs (Dana 

Kemitraan Kelompok Bank Dunia 

untuk Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan) untuk mendukung 

dan membantu negara-negara 

memperkuat implementasi SDGs. 

Dana kemitraan ini digunakan 

untuk membiayai kegiatan yang 

berdampak tinggi, berbiaya 

rendah, mempromosikan alat dan 

metodologi baru, mendukung 

pengembangan kapasitas, data 

berkualitas, pengembangan 

pengetahuan, dan penguatan 

kelembagaan untuk implementasi 

SDGs. Dana Kemitraan ini 

didukung oleh industri swasta, 

yayasan swasta dan kelompok 

lainnya,seperti the Swedish 

International Development Agency 

(SIDA) dan the WBG-Korea Facility.

Contoh lain adalah Integrated 

National Financing Framework 

(INFF) untuk pembiayaan SDGs 

yang dikembangkan oleh Uni Eropa 

dan United nations Development 

Program (UNDP). INFF merupakan 

salah satu outcome dari the Addis 

Ababa Action Agenda (AAAA) 

2015, dalam rangka mendukung 

pemerintah sejumlah negara 

untuk mengimplementasikan 

rencana pembangunan nasional 

berkelanjutan. Dalam hal ini, INFF 

membantu pemerintah untuk 

mengelola tata rencana pembiayaan 

yang kompleks, menyelaraskan 

pembiayaan dengan prioritas jangka 

negara-negara yang mampu 

mengambil keuntungan lebih dari 

globalisasi, perlu memberikan 

bantuan kepada negara-negara 

yang mengeluarkan adjusment 

cost lebih besar. Bantuan tersebut 

bisa berupa bantuan finansial dan 

teknik.

Pada sisi lain, lembaga-lembaga 

keuangan internasional perlu untuk 

mereformasi diri agar menjadi 

organisasi yang lebih agile, efektif 

dan efisien. Selain itu, proses 

bisnisnya perlu untuk dikalibrasi 

agar dapat menyesuaikan diri 

dengan perkembangan terkini 

dan tuntutan dari negara-negara 

anggotanya. WB, ADB, dan IsDB 

adalah beberapa LKI yang gencar 

mereformasi sumber daya manusia, 

governance dan proses bisinisnya 

agar dapat beroperasi secara efektif 

dan optimal. 

Semangat multilateralisme baru dan 

re-kalibrasi yang dilakukan oleh 

lembaga keuangan internasional 

tersebut diharapkan akan 

memperkuat kembali komitmen 

global untuk mewujudkan sasaran 

SDGs. Semangat ini perlu diikat 

dalam suatu kemitraan global yang 

melibatkan berbagai pemangku 

kepentingan, yaitu individu negara, 

organisasi internasional, lembaga 

keuangan internasional, lembaga 

swadaya masyarakat, akademisi, 

sektor swasta dan philantropist. 

Kemitraan ini harus meletakkan 

manusia dan lingkungan sebagai 

objek utama pencapaian SDGs.

Innovative Financing Framework

Kemitraan global di atas perlu 

didukung dengan pembiayaan 

SDGs yang memadai. Saat ini, pada 

tataran global, belum terdapat 

sebuah pembiayaan global (global 
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untuk mewujudkan sasaran SDGs 

pada tahun 2030. Selama 15 tahun 

pelaksanaan MDGs, Indonesia 

berhasil mencapai 49 dari 67 

target indikator yang ditetapkan. 

Kesungguhan Indonesia dalam 

mencapai target SDGs tidak hanya 

dikarenakan komitmen Indonesia 

kepada dunia internasional, namun 

paling utama karena nilai-nilai 

yang terkandung di dalam SDGs 

sejalan dengan fokus kebijakan 

Pemerintah Indonesia dalam 

mewujudkan pembangunan yang 

inklusif dan berkelanjutan. Selain 

itu, perwujudan SDGs merupakan 

langkah Indonesia menjadi sebuah 

negara maju.

Komitmen Pemerintah 

Indonesia dalam mewujudkan 

SDGs diwujudkan dengan 

mengintegrasikan 169 indikator 

SDGs ke dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah 

Nasioal (RPJMN) 2020-2024. 

RPJMN merupakan dokumen 

rencana pembangunan dan 

kebijakan pemerintah dalam lima 

tahun ke depan. Dalam periode 

lima tahun mendatang, sasaran-

sasaran SDGs akan diwujudkan 

dalam pembangunan nasional 

berkelanjutan. Tujuh Agenda 

Pembangunan dalam RPJMN 

2020-2024, meliputi memperkuat 

ketahanan ekonomi untuk 

pertumbuhan yang berkualitas; 

mengembangkan wilayah 

untuk mengurangi kesenjangan; 

meningkatkan SDM yang 

berkualitas dan berdaya saing; 

revolusi mental dan pembangunan 

kebudayaan; memperkuat 

infrastruktur untuk mendukung 

pengembangan ekonomi dan 

pelayanan dasar; membangun 

lingkungan hidup, meningkatkan 

ketahanan bencana dan perubahan 

iklim; dan memperkuat stabilitas 

Polhukhankam dan transformasi 

pelayanan publik.

Berkenaan dengan kemitraan 

global, sebagaimana telah 

diamanatkan dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, 

Indonesia ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi 

dan keadilan sosial. Indonesia 

mewujudkan amanat ini melalui 

jalur bilateral dan multilateral, 

antara lain menjalin kerjasama 

bilateral dengan negara-negara 

mitra strategis di dunia dan menjadi 

anggota dari berbagai organisasi 

internasional. Saat ini, Indonesia 

merupakan anggota dari sekitar 

200 organisasi internasional yang 

meliputi berbagai bidang.

Pemerintah Indonesia juga 

telah sejak lama menyalurkan 

bantuan internasional kepada 

sejumlah negara berkembang 

yang membutuhkan, melalui Kerja 

Sama Selatan-Selatan (South-

South Cooperation) dan kerja 

sama triangular. Dalam skema 

ini, Pemerintah Indonesia telah 

memberikan bantuan teknis 

antara lain kepada negara-negara 

Kamboja, Laos dan Vietnam 

terkait pengembangan pasar modal 

dan sektor keuangan, Myanmar 

mengenai desentralisasi fiskal, dan 

Mesir mengenai kebijakan fiskal.

Meskipun demikian, penyaluran 

bantuan tersebut dilaksanakan 

secara tersegmentasi berdasarkan 

program kementerian yang 

bersangkutan. Selain tersegmentasi, 

model penyaluran bantuan ke luar 

negeri seperti itu sulit dimonitor, 

sehingga berpotensi kurang selaras 

dengan kebijakan luar negeri 

panjang nasional, memperkuat 

koherensi kebijakan pembiayaan 

dalam area implementasi AAAA 

2015 dan menterjemahkan prioritas 

ke dalam aksi strategis.

Prakarsa INFF diluncurkan pada 

High Level Dialogue on Financing for 

Development yang diselengggarakan 

di New York, Amerika Serikat 

pada tanggal 26 September 2019, 

sebagai bagian dari agenda the 74th 

Session of UN General Asssembly. 

INFF terdiri atas 4 pilar utama 

yaitu (i) penilaian dan diagnosa 

kebutuhan, rencana pembiayaan, 

risiko dan hambatan yang 

mengikat, (ii) strategi pembiayaan 

yang menyelaraskan kebutuhan 

dengan sumber yang dimiliki, (iii) 

mekanisme monitoring, evaluasi 

dan pertanggungjawaban untuk 

membantu proses pembuatan 

kebijakan, dan (iv) mekanisme 

tata kelola dan koordinasi untuk 

memperoleh dukungan politik 

secara sehat.

Di atas semua inisiatif tersebut, 

yang penting dan mendesak saat 

ini adalah bagaimana membentuk 

sebuah kerangka pembiayaan 

global yang khusus didedikasikan 

untuk mewujudkan SDGs dengan 

melibatkan individu negara, 

organisasi internasional, lembaga 

keuangan internasional, lembaga 

swadaya masyarakat, akademisi, 

sektor swasta dan philantropist 

dalam sebuah kemitraan global 

pembiayaan SDGs.

Kontribusi Indonesia pada 
Implementasi SDGs

Bercermin dari keberhasilan 

mencapai agenda Millenium 

Development Goals (MDGs) beberapa 

tahun yang lalu, Indonesia kembali 

menunjukkan komitmen kuat 
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(foreign policy) pemerintah. Rentang 

birokrasi pencairan dana bantuan 

internasional juga relatif panjang.

Dalam rangka mendukung 

kelancaran penyaluran bantuan 

teknis dan pembangunan kapasitas 

di negara-negara berkembang dan 

miskin, Pemerintah Indonesia telah 

membentuk Lembaga Dana Kerja 

Sama Pembangunan Internasional 

Indonesia (LDKPI) atau Indonesian 

Agency for International 

Development (Indonesian AID) 

yang ditujukan untuk menyalurkan 

kerja sama teknik, pengembangan 

kapasitas, dan kemanusiaan bagi 

negara berkembang lain yang 

membutuhkan bantuan pemerintah 

RI. Hal tersebut sesuai dengan 

target SDGs.

Indonesian AID dibentuk dengan 

payung hukum di bawah Peraturan 

Menteri Keuangan (PMK) Nomor 

143 Tahun 2019 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Lembaga Dana Kerja 

Sama Pembangunan Internasional 

(LDKPI). LDKPI menjadi lembaga 

yang bertugas mengelola dana kerja 

sama pembangunan internasional 

sesuai Peraturan Pemerintah 

Nomor 57 Tahun 2019 tentang 

Tata Cara Pemberian Hibah kepada 

Pemerintah Asing atau Lembaga 

Asing. LDKPI direncanakan 

beroperasi secara penuh pada 2021.

Dana bantuan dalam LDKPI diatur 

di pos anggaran below the line atau 

model pembiayaan sehingga penggunaannya tidak harus 

habis. Nilai anggaran yang telah dikeluarkan Pemerintah 

untuk LDKPI sebesar Rp 3 triliun, dengan perincian Rp 

1 triliun untuk tahun pertama di 2018 dan Rp 2 triliun 

di 2019. Pada saat LDKPI beroperasi secara penuh pada 

2021 mendatang, lembaga itu akan memiliki endowment 

fund senilai Rp 10 triliun yang bersumber dari donasi atau 

investasi.

Saat ini sudah ada tujuh negara, lima di Pasifik dan dua 

di Asia Tenggara, yang menerima dana hibah LDKPI 

pada 2019.Ketujuh negara tersebut yaitu Tuvalu, Nauru, 

Kepulauan Solomon, Fiji dan Kiribati (Pasifik) serta 

Myanmar dan Filipina. Beberapa program sudah selesai 

sementara beberapa yang lain masih dalam tahap negosiasi. 

LDKPI juga telah menyalurkan bantuan dalam bentuk 

teknik pengembangan kapasitas ke Palestina dan Serbia 

serta beberapa negara lain. Total bentuk bantuan teknis 

sebanyak 1.041 program yang menyasar lebih dari 13.000 

peserta pengembangan kapasitas. Meskipun demikian, 

LDKPI tidak bisa bekerja sendiri, namun perlu menjalin 

kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional 

lainnya.

Pada sisi lain, dalam rangka menutup celah pembiayaan 

SDGs, Pemerintah Indonesia berupaya untuk memobilisasi 

dana besar dari sektor swasta dan publik. Di samping 

itu, Pemerintah Indonesia juga mengembangkan inisiatif 

sumber pembiayaan SDGs, antara lain melalui industri 

keuangan syariah. Selama bertahun-tahun, pembiayaan 

pembangunan konvensional telah menjadi alat utama 

untuk membiayai pembangunan di sebagian besar negara 

berkembang. Namun hal ini telah terbukti tidak mencukupi 

dan membutuhkan mekanisme pembiayaan inovatif 

alternatif, seperti produk keuangan Islam.

Bagi pemerintah Indonesia, produk keuangan Islam 

menyediakan alat dan jenis pendanaan yang dibutuhkan 

untuk mendukung implementasi SDGs. Kerangka dasarnya, 

seperti instrumen yang didukung aset, partisipatif, 

Ada potensi industri keuangan berbasis syariah 
untuk menyediakan pembiayaan yang cukup besar 
dan memenuhi kebutuhan pendanaan untuk SDGs.

“
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pembagian risiko dan tata kelola 

yang baik, sejalan dengan karakter 

SDGs. Seiring perkembangan pasar, 

aliran modal global dan domestik 

yang lebih lancar akan terbentuk 

untuk memenuhi kebutuhan 

pembiayaan dan berkontribusi pada 

kegiatan ekonomi yang lebih besar. 

Sementara untuk investor, pasar 

khusus ini menawarkan instrumen 

yang memenuhi selera mereka. Ada 

potensi industri keuangan berbasis 

syariah untuk menyediakan 

pembiayaan yang cukup besar dan 

memenuhi kebutuhan pendanaan 

untuk SDGs.

Di Indonesia, Sukuk telah 

menjadi instrumen kunci dalam 

pengembangan industri keuangan 

Islam. Sebagai instrumen 

pembiayaan dan investasi, prinsip 

Sukuk yang menyoroti hubungan 

dasar antara sektor keuangan 

dan ekonomi riil, telah menarik 

pemerintah dan sektor swasta. 

Pada tahun 2017, pasar Sukuk 

global mencatat pertumbuhan 45,3 

persen dalam total penerbitan 

dan sebesar 97,9 milyar dolar AS. 

Selama dekade terakhir, Sukuk juga 

telah mengalami pertumbuhan 

dan permintaan yang luar biasa. 

Pada 2018, kesenjangan antara 

permintaan dan pasokan adalah 

sekitar 178 milyar dolar AS dan 

pada tahun 2021, kesenjangan 

diperkirakan akan tumbuh lebih 

jauh menjadi sekitar 271 milyar 

dolar AS.

Pemerintah Indonesia telah 

memanfaatkan Sukuk untuk 

mempromosikan dan mendukung 

agenda nasional dan global. Sukuk 

negara telah memungkinkan 

pemerintah untuk melakukan 

diversifikasi sumber pendanaan 

anggaran negara, mempercepat 

pembangunan infrastruktur, 

meningkatkan layanan publik, 

dan memberikan peluang bagi 

masyarakat untuk berpartisipasi 

secara langsung dalam membiayai 

proyek-proyek pemerintah, yang 

selaras dengan sasaran SDGs.

Di Indonesia, 93 persen aset 

keuangan Islam telah mendapat 

manfaat besar dari pasar modal 

Islam Indonesia, termasuk 

penerbitan Sukuk pemerintah. 

Indonesia juga merupakan salah 

satu penerbit sukuk negara 

terkemuka di dunia, dengan 

total penerbitan mencapai 906,1 

trilyun rupiah. Indonesia telah 

menggunakan Sukuk ritel tidak 

hanya untuk mendiversifikasi 

sumber pembiayaan, tetapi juga 

untuk mempromosikan inklusivitas. 

Indonesia juga telah menerbitkan 

Sukuk Pendanaan Proyek yang 

secara khusus dialokasikan 

untuk membiayai pengembangan 

infrastruktur dasar dan layanan 

publik. Saat ini, total saham 

Sovereign Sukuk adalah sekitar 17 

persen dari total portofolio obligasi 

pemerintah. Februari 2018 lalu, 

Indonesia telah menerbitkan Sukuk 

hijau dengan tenor 5 tahun senilai 

1,25 milyar dolar AS bersama sukuk 

10 tahun senilai 1,75 milyar dolar 

AS. Penerbitan Sukuk Wakala 

hijau juga menandai obligasi hijau 

pertama di Indonesia dan Asia. 

Hasil dari Sukuk hijau dialokasikan 

untuk proyek-proyek yang terkait 

dengan perubahan iklim dan 

lingkungan. Berdasarkan semua ini, 

dapat dikatakan bahwa Sukuk telah 

memainkan peran penting dalam 

mencapai agenda SDGs Indonesia, 

baik dengan aktif berpartisipasi 

sebagai sumber pembiayaan 

dan dengan memperluas inklusi 

keuangan.

Selain sukuk hijau, Indonesia 

juga telah meluncurkan inisiatif 

baru yang disebut SDG Indonesia 

One (SIO). Ini adalah platform 

terpadu dari fasilitas pembiayaan 

campuran, hibah campuran dan 

investasi swasta. Platform ini akan 

memfasilitasi kemitraan antara 

pemerintah dan berbagai jenis 

donor, investor dan filantropis 

dalam mendukung pencapaian 

SDGs di Indonesia.

Di antara sektor prioritas yang 

ditargetkan oleh SIO adalah 

kesehatan, pendidikan, energi 

terbarukan dan infrastruktur 

perkotaan. Prakarsa SIO telah 

berhasil mendorong partisipasi dari 

31 mitra dengan total komitmen 

sebesar 3.03 milyar dolar AS untuk 

pembiayaan SDGs.

Penutup

Sebagai penutup, SDGs adalah 

janji yang tak bisa diingkari. Tujuh 

belas goals (tujuan) dan 169 sasaran 

adalah komitmen yang harus 

dipenuhi. Memang tidak mudah, 

namun selalu ada jalan. Penerapan 

SDGs yang efektif membutuhkan 

pendanaan yang cukup dan 

pendekatan yang ‘tidak seperti 

biasanya’. Keberhasilan dalam 

mencapai MDGs pada periode 

sebelumnya adalah modal yang 

sangat berharga dalam memenuhi 

janji SDGs tersebut. Selain itu, 

program dan kebijakan inovatif 

yang dikembangkan dalam sebuah 

kemitraan global yang terintegrasi 

akan mendorong pencapaian hasil 

yang lebih baik dengan cara yang 

lebih efektif.
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  ___________________________________________________________________________
*) Kepala Bidang Tata Kelola dan Pengelolaan Kinerja pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

World Bank 
Human Capital Index 
Sebagai Salah Satu Referensi Untuk Peningkatan 
Produktivitas SDM Indonesia,  
Bagaimana Meningkatkannya?  

Enrico David Tarigan*)

Bank Dunia, pada Sidang 

Tahunan IMF-WB tahun 

2018 yang berlangsung di 

Bali, telah meluncurkan 

sebuah indeks global untuk 

mengukur tingkat produktivitas 

suatu negara yang akan dicapai, 

mengacu kepada alokasi modal 

manusia yang disebut Human 

Capital Index (HCI). 

Sedikitnya ada 157 negara yang 

ikut dinilai berdasarkan indeks 

ini, termasuk Indonesia yang pada 

saat peluncuran versi pertama 

menempati peringkat ke-87. Dalam 

peluncuran versi pertama HCI ini, 

Bank Dunia menyadari bahwa 

pengenalan metrik lintas-negara 

ini akan menghasilkan perhatian 

politik, baik yang diperlukan untuk 

menghasilkan tindakan katalitik 

maupun sikap resistensi. 

Bank Dunia sendiri sering 

menganalogikan penggunaan 

HCI ini sebagaimana proses yang 

juga telah dialami OECD pada 

saat peluncuran Programme for 

International Student Assessment 

(PISA). Pada saat pertama 
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anak yang lahir saat ini apabila 

mendapat pemenuhan akses 

pendidikan dan kesehatan 

secara optimal maka hanya akan 

menghasilkan 53 persen dari 

produktivitas optimalnya. Apabila 

dijabarkan, nilai HCI Indonesia 

tersebut diperoleh dari akumulasi 

nilai masing-masing komponen 

yaitu:

Probability of survival to age 5 

sebesar 0,974, artinya 97 dari 

100 anak yang lahir di Indonesia 

mampu bertahan hidup melewati 

ukuran  usia 5 tahun;

Harmonized test score sebesar 403, 

artinya skor siswa di Indonesia 

berada pada kisaran 403 (pada 

skala maksimal 625 dan minimum 

300);

Learning adjusted sebesar 7,9, 

artinya meskipun lama sekolah 

anak Indonesia secara rata-rata 

adalah 12 tahun namun faktanya 

secara kualitas hanya berdurasi 7,9 

tahun;

Adult survival rate sebesar 0,828, 

artinya di seluruh Indonesia, 83 

persen anak berusia 15 tahun 

akan bertahan hidup hingga usia 

60 tahun. Statistik ini merupakan 

proksi untuk berbagai hasil 

kesehatan yang akan dialami 

seorang anak yang lahir hari ini 

sebagai orang dewasa ke depan;

Healthy Growth (Not Stunted Rate) 

sebesar 0,664, artinya  66 dari 100 

anak tidak mengalami stunting atau 

ditemukan potensi 34 dari 100 anak 

mengalami stunting, dan berisiko 

mengalami keterbatasan kognitif 

dan fisik.

diluncurkan di tahun 2001, "kejutan 

PISA" membuat Jerman melakukan  

reformasi pendidikan, hingga sampai 

pada tahun 2012 pencapaian siswa-

siswa Jerman telah melampaui rata-

rata negara-negara anggota OECD 

lainnya (WB Human Capital Project, 

2018).

Masyarakat dunia juga sudah jauh 

lebih familiar dengan apa yang 

disebut Human Development Index 

(HDI). Meskipun HDI atau Indeks 

Pembangunan Manusia dengan 

HCI terkesan mirip, namun sasaran 

dari kedua indeks ini, berbeda. 

HDI, elemennya secara tegas 

menggarisbawahi sasaran yang 

ingin dicapai, yaitu hidup sehat 

dan panjang umur, berpendidikan 

dan dapat menikmati hidup 

layak, sementara HCI digunakan 

untuk mengukur modal sumber 

daya manusia yang terdiri atas 

pengetahuan, keterampilan, dan 

kondisi kesehatan guna mendukung 

tingkat produktivitas generasi 

mendatang.

Apa yang dimaksud HCI dan 
komponennya?

HCI dirancang untuk melihat 

jumlah modal manusia yang bisa 

diperoleh seorang anak saat ini, 

dengan ekspektasi 18 tahun ke 

depan. HCI akan diperbarui secara 

berkala untuk memantau kemajuan, 

dan disempurnakan seiring dengan 

peningkatan kualitas data. HCI 

memiliki tiga komponen:

Survival. Kelangsungan hidup 

diukur dengan menggunakan angka 

kematian balita. Komponen ini 

juga mencerminkan fakta bahwa 

tidak semua anak-anak yang lahir 

pada saat ini dapat bertahan hidup 

sampai  usia 5 tahun dimana proses 

akumulasi modal manusia melalui 

pendidikan formal dimulai. 

Expected years of learning-adjusted 

school. Informasi tentang  periode 

pendidikan yang bisa didapatkan 

seorang anak hingga usia 18 

tahun dikombinasikan dengan 

kualitas. Kualitas ini diukur dari 

berapa lama seorang anak belajar 

dibandingkan dengan prestasi 

yang dihasilkan,  mengacu kepada 

standar internasional. Dengan 

memasukkan unsur kualitas, 

komponen ini mencerminkan 

bahwa anak-anak di beberapa 

negara sebenarnya “belajar” jauh 

lebih sedikit daripada di negara lain 

meskipun berada di sekolah dalam 

jumlah waktu yang sama.

Health. Komponen ini 

menggunakan dua indikator 

untuk menggambarkan kondisi 

kesehatan suatu negara melalui: (1) 

tingkat persentase kondisi stunting 

anak di bawah usia 5 tahun; dan 

(2) tingkat kelangsungan hidup 

orang dewasa, didefinisikan 

sebagai proporsi anak berusia 

15 tahun yang akan bertahan 

hidup sampai usia 60 tahun. 

Indikator pertama mencerminkan 

lingkungan kesehatan yang 

dialami selama masa prenatal, 

bayi, dan perkembangan anak usia 

dini. Sementara indikator kedua 

mencerminkan berbagai hasil 

kesehatan anak yang dilahirkan 

saat ini yang berdampak ke depan. 

Dalam hitungan matematisnya HCI 

tersebut dijabarkan sebagai berikut:

 HCI = survival x school x health.

Dari perhitungan tersebut 

diperoleh nilai HCI Indonesia 

sebesar 0,53 (dengan standar 

tertinggi global adalah 1). Nilai 

ini memiliki arti bahwa seorang 

*)

*
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Tabel  1  HCI Berdasarkan Gender

Sumber: HCI 2017, Bank Dunia

INDIKATOR

ESTIMASI

LAKI-LAKI   + 
PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN

TOTAL HCI 0,53 0,52 0,55

KOMPONEN 
I: SURVIVAL

Probability 
Survival to 
Age 5

0,975 0,972 0,978

KOMPONEN 
2: SCHOOL

Expected 
Years of 
School

12,3 12,2 12,4

Harmonized 
Test Scores 403 398 408

KOMPONEN 
3: HEALTH

Adult Survival 
Rate (15-60) 0,828 0,797 0,859

Not Stunted 
Rate 0,664 0,654 0,674

Tabel  2  Sumber Data Komponen HCI

Sumber: Informasi Bank Dunia, 2019

Komponen HCI Indikator Variabel Data (2017) Data (2018)

SURVIVAL
Under 5 
-survival 
rate

Survival rate 
of children age 
0-5 years

Survei 
Penduduk Antar 
Sensus (SUPAS) 
2015

Masih menggunakan 
Survei Penduduk Antar 
Sensus (SUPAS) 2015

EDUCATION

School 
enrollment

TNER – sum of 
net enrollment 
in all level of 
education, untul 
the age of 18

SUSENAS 2017 SUSENAS 2018

Test scores

Lower-
secondary 
national 
examination 
test scores

Nilai Ujian 
Nasional yang 
dikeluarkan 
Kemendikbud 
tahun 2017

Nilai Ujian Nasional 
yang dikeluarkan 
Kemendikbud tahun 
2018

HEALTH

Stunting
Fraction of 
children under 
5 not stunted

RISKESDAS 
2013

RISKESDAS 2013 
dengan update 2018

Adult 
survival 
rate

Fraction of 
15 years old 
who survive to 
age 60

SUPAS 2015
Masih 
menggunakanSUPAS 
2015

 

Bank Dunia juga menilai ada perbedaan nilai HCI 

yang signifikan antara anak perempuan dan anak 

laki-laki di Indonesia. Dari setiap komponen yang 

ada, anak perempuan memiliki nilai HCI yang lebih 

tinggi dibandingkan anak laki-laki sebagaimana 

terlihat pada tabel 1.

Hasil sebagaimana tabel 1, diperoleh dengan 

menggunakan data nasional dalam periode 

pengolahan  tahun 2017 dan 2018, sebagaimana 

tabel 2 .

Posisi HCI Indonesia Dibandingkan  
Negara Lain

Jika dibandingkan dengan HCI negara lower 

middle income sebesar 0,48, posisi Indonesia masih 

relatif cukup baik. Namun, jika dibandingkan 

dengan rata-rata negara kawasan East Asia and 

Pasific sebesar 0,62 dan negara anggota ASEAN 

lain, maka nilai HCI Indonesia relatif masih lebih 

rendah sebagaimana gambar berikut.

Bagi Pemerintah Indonesia, meski tidak mudah, 

harapan untuk meningkatkan nilai HCI masih 

sangat terbuka luas. Pada saat peluncuran pertama 

HCI ini, Bank Dunia telah menyampaikan bahwa 

modal sumber daya Indonesia meningkat dari 

tahun ke tahun,  selain itu Indonesia juga memiliki 

empat dari lima komponen HCI Indonesia yang 

sebenarnya sudah melampaui negara-negara middle 

income lainnya. Hanya saja nilai HCI Indonesia 

relatif jatuh di sub-komponen stunting (0,66), 

dibawah negara lower middle income dengan nilai 

rata-rata 0,73. Namun, kondisi ini juga sebenarnya 

dapat disikapi dengan lebih percaya diri oleh 

pemerintah. Upaya dan program pemerintah 

Indonesia untuk penurunan tingkat stunting 

mendapat apresiasi dalam beberapa kesempatan 

forum internasional.

Bank Dunia menilai bahwa Indonesia bersama 

beberapa negara lain seperti Peru, Nigeria dan 

Tunisia termasuk ke dalam kategori negara yang 

memiliki program strategis untuk memperbaiki 

kualitas SDMnya secara signifikan. Apresiasi ini 

disampaikan Bank Dunia dalam Human Capital 

Project Year 1 Progress Report 2019. Negara-negara 

tersebut diapresiasi atas komitmen dan program 

yang dinilai mampu menjadi benchmarking bagi 

negara-negara lainnya, seperti Peru dengan 
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tinggi terutama di komponen 

pendidikan?

Tim Kajian BKF menemukan 

fakta bahwa keberhasilan 

pelaksanaan program-program 

di wilayah tertentu didasari oleh 

Perencanaan yang Kuat. Tahapan 

proses perencanaan ini diawali 

dengan SINERGI antar pihak 

terkait. Sebagai contoh Provinsi 

DIY memiliki Trilateral Desk 

yang merupakan bagian dari 

mekanisme sinergi dengan dinas 

kabupaten/kota dan mitra sektor 

publik maupun swasta, sebelum 

melanjutkan pembahasan suatu 

isu ke Musrenbangda. Komitmen 

tersebut juga diwujudkan dengan 

keberpihakan anggaran melalui 

APBD, dan penerbitan aturan pada 

tingkat provinsi dan kabupaten/

kota. Keberpihakan pemerintah 

daerah dalam anggaran prioritas 

juga mempercepat target yang 

dituju termasuk untuk pembiayaan 

program-program daerah yang 

inovatif. Contoh tercermin dalam 

beberapa program di Kabupaten 

Sleman antara lain: Program 

Biaya Operasional Sekolah 

Daerah (BOSDA) untuk tingkat 

SD dan SMP untuk membiayai 

siswa miskin yang tidak masuk 

dalam tanggungan BOS pusat 

dan provinsi;  program Jaminan 

Pembiayaan Pendidikan Daerah 

National Competitiveness Plan-nya; 

Nigeria dengan pembangunan 

human capital program yang in-

line di tingkat federal, state, dan 

provincial; dan Tunisia dengan 

program national early childhood 

development strategy dan 

regulasinya yang disebut “Amen”. 

Dalam laporan tersebut Bank Dunia 

menyampaikan bahwa komitmen 

pemerintah Indonesia terkait 

pilar yang berfokus kepada SDM 

dalam RPJMN 2020-2024 dan 

diterjemahkan ke dalam Kebijakan 

Fiskal 2020 merupakan arah 

yang tepat menuju pencapaian 

yang signifikan. Bank Dunia juga 

menyampaikan program ambisius 

penurunan tingkat stunting yang 

melibatkan 23 institusi/kementerian 

di bawah koordinasi Wakil Presiden 

merupakan salah satu contoh 

program yang dapat menjadi 

benchmark bagi pemerintah negara 

lain yang memiliki karakteristik 

yang serupa. 

Program Inovasi Daerah 
yang sejalan dengan Upaya 
Peningkatan HCI 
Di setiap negara yang menjadi early 

adaptor country, Bank Dunia juga 

mengukur nilai HCI berdasarkan 

pendekatan kewilayahan. Meskipun 

belum dirilis secara resmi, nilai 

HCI untuk wilayah provinsi dan 

Tabel  1   
Posisi HCI Indonesia  
dengan negara  
anggota ASEAN

Sumber: HCI 2017, Bank Dunia

kabupaten/kota Indonesia juga 

telah diukur dengan menggunakan 

metodologi yang sama.  Sebagian 

besar nilai HCI Indonesia tertinggi 

diperoleh dari provinsi-provinsi 

di daerah Jawa dengan nilai 

tertinggi sebesar 0,672 untuk 

Kota Yogyakarta. Sedangkan nilai 

terendah sebagian besar ada di 

kabupaten/kota wilayah provinsi 

Papua dengan range HCI  0,3 – 

0,4. Kenyataan ini menunjukkan 

bahwa human capital gap yang 

tinggi merupakan gambaran yang 

tidak bisa dipisahkan dari capaian 

maupun tantangan Indonesia.

Hasil yang diperoleh juga telah 

diklasifikasikan sesuai dengan 

jenis komponen HCI, sehingga 

terlihat daerah mana yang baik di 

satu komponen namun lemah di 

komponen lainnya, atau baik/buruk 

di semua komponen. Seperti untuk 

komponen pendidikan, apabila 

dihitung dari rata-rata capaian 

seluruh kabupaten/kota, maka nilai 

rata-rata untuk kebupaten/kota di  

Provinsi DIY berada di  0,7, dimana 

Kabupaten Sleman merupakan 

daerah yang memilki capaian 

tertinggi sebesar 0,72. Capaian 

ini apabila hanya dilihat dari satu 

komponen maka setara dengan 

negara maju di wilayah Eropa dan 

Central Asia. Apa yang menjadikan 

capaian HCI Yogyakarta ini cukup 
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(JPPD) untuk level SMA/SMK yang 

besarannya disesuaikan dengan 

kemampuan anggaran pada tahun 

tersebut; tunjangan penyusunan 

skripsi guru yang disalurkan 

melalui Badan Kepegawaian 

Pendidikan dan Pelatihan 

(BKPP) untuk memotivasi guru 

mendapatkan ijazah S1; penyusunan 

soal dan pelaksanaan tes kendali 

mutu sebelum ujian nasional.

Beberapa kabupaten kota di 

Provinsi Kepulauan Riau sebagai 

daerah yang masuk dalam kategori 

wilayah dengan nilai HCI tertinggi 

juga dapat dijadikan sebagai salah 

satu contoh.  Secara prinsip apa 

yang dilakukan oleh pemerintah 

wilayah di Kepulauan Riau hampir 

sama dengan Pemda DIY. Salah 

satu contoh adalah Pemerintah 

Kota Batam yang melakukan 

sinergi yang kuat antar para pelaku 

kebijakan dan unit pelayanan, 

selain juga memiliki program-

program inovatif.  Program inovatif 

Pemerintah Kota Batam tersebut 

seperti Gerakan Pekerja Perempuan 

Sehat Produktif (GP2SP). Program 

ini merupakan salah satu inovasi 

yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kota Batam mengingat sepertiga 

pekerja di sana adalah pekerja 

perempuan. Program yang lain 

adalah kurikulum SMK telah 

berbasis industri, terdapat kelas 

dengan kurikulum yang sesuai 

dengan perusahaan penempatan 

mereka nantinya, seperti Kelas 

Schneider dan kelas Mcdermott. 

Beralih kepada nilai komponen 

HCI Indonesia, prevalansi stunting 

merupakan penyumbang nilai 

komponen HCI terendah.  Meskipun 

terdapat penurunan dari 37,2% 

pada 2013 menjadi 30,8% pada 2018 

(Kementerian Kesehatan, 2018) 

namun level prevalansi tersebut 

masih di bawah persyaratan WHO, 

lebih rendah dari 20%. Bahkan, 

Presiden secara langsung meminta 

agar angka tersebut terus turun 

dari 20% menjadi 10% hingga 0% 

atau tidak ada stunting. Untuk itu, 
dalam memenuhi target 2018-
2024, Kementerian Kesehatan 
sebagai salah satu unit in charge 
telah menyusun sebuah platform 
sebagaimana gambar 2.

Apabila berbicara mengenai target 

nasional untuk setiap peningkatan 

komponen HCI, tentu tidak 

mudah untuk merealisasikannya 

dengan sebuh platform yang 

bersifat general.  Kondisi daerah 

di Indonesia dengan karakteristik 

yang berbeda membuat suatu 

target nasional harus didukung 

dengan program-program daerah 

yang inovatif dan menyentuh 

ke lapisan bawah dan sumber 

permasalahan. Kondisi level 

stunting HCI di Indonesia bisa 

menggambarkan kebutuhan 

dukungan tersebut. Platform 

nasional akan lebih kokoh 

dalam aspek implementasi dan 

capaiannya ketika daerah juga 

berkomitmen dengan program 

yang lebih inovatif. Dua contoh 

daerah yang memilikinya adalah 

Kabupaten Gunung Kidul dan 

Kabupaten Gorontalo.

Kabupaten Gunung Kidul, 

Yogyakarta memiliki program 

inovatif pengentasan stunting Ayo 

Tunda Usia Menikah Mengawali 

Gerakan Semangat Gotong 

Royong Mencegah Stunting 

(Ayunda Simenik Makan Sego 

Ceting) yang meraih Top 99 

Inovasi Layanan Publik di 2019. 

Program ini mencakup kegiatan 

pendampingan pola asuh, pola 

hidup dan pola pikir calon ibu, 

ibu balita dan keluarga, serta 

masyarakat setempat, sehingga 

tercipta kondisi lingkungan yang 

sehat dan kondusif. Gerakan “Sego 

Ceting” (Semangat Gotong Royong 

Cegah Stunting) juga merupakan 

Program Kabupaten Gunung 

Kidul sebagai upaya berkelanjutan 

dan percepatan pencegahan 

stunting melalui kegiatan seperti: 

penanaman pohon kelor sebagai 

sumber gizi keluarga, pelatihan 

PMBA (Pembuatan makanan 

Bayi dan Anak), pembentukan 

Satgas 1000 HPK (Hari Pertama 

Kehidupan), Infaq telur, 

pembentukan posyandu remaja. 

Program Pos Gizi untuk 

pengentasan stunting yang diadopsi 

dari keberhasilan program yang 

sama di Kabupaten Gorontalo 

juga bukti implementasi gotong 

royong masyarakat. Kedua program 

tersebut memilki keterkaitan 

erat dari sisi pelaku utama 

pendorong program yaitu para ibu 

rumahtangga di bawah koordinasi 

unit kesehatan pelayanan 

kesehatan (Puskesmas) dengan 

dampak yang signifikan untuk 

penurunan tingkat stunting.

Key Take away

Peran akumulasi modal sebagai 

penentu utama laju pertumbuhan 

ekonomi di suatu negara tentunya 

terlihat dalam setiap ukuran 

penilaian, baik HCI maupun HDI 

dengan komponen atau elemen 

tertentu. Dari beberapa versi yang 

ada, termasuk juga versi Global 

Human Capital yang dikeluarkan 

World Economic Forum (WEF), 

posisi Indonesia selalu pada level 

yang menengah dan relatif tidak 

lebih baik dibandingkan dengan 

lima negara anggota ASEAN 

lainnya.



 EDISI  #6/2019

17

FOKUS

melihat alokasi anggaran (terutama 

Pendidikan dan Kesehatan) yang 

memang sudah cukup tinggi 

(sekitar 35 persen dari APBN) 

dibandingkan negara lain. 

Program-program inovatif 

dari beberapa daerah yang 

memiliki nilai HCI tertinggi 

perlu dipertimbangkan untuk 

diangkat ke tataran nasional, 

salah satunya digunakan sebagai 

benchmarking untuk mengatasi 

ketimpangan capaian dengan 

daerah lain. Dengan prinsip 

value for money, identifikasi dan 

penilaian efektivitas program-

program nasional dan program 

daerah dilakukan dengan tahapan 

yang sampai kepada peningkatan/

penyesuaian alokasi anggaran.

value for money penting dalam 

menciptakan penganggaran berbasis 

kinerja atas program yang telah 

dijalankan.

Nilai HCI Indonesia versi pertama 

layak untuk dijadikan referensi di 

tengah proses penguatan kualitas 

data. Satu poin yang tergambar 

dalam keberhasilan beberapa daerah 

yang memiliki nilai HCI tertinggi 

adalah Sinergi Kelembagaan dan 

Komitmen yang diterjemahkan ke 

dalam setiap program. 

Kementerian Keuangan sebagai 

institusi yang melakukan kerjasama 

internasional dengan Bank Dunia 

dan ikut bertanggung jawab 

untuk mengakselerasi daya saing 

dan penguatan sumber daya 

manusia (SDM), sebaiknya terus 

menindaklanjuti dan mengawal 

capaian HCI Indonesia ini. Sudah 

selayaknya Indonesia memiliki 

nilai HCI yang lebih tinggi dengan 

Gambar 2 Platform Kementerian Kesehatan untuk Penurunan Stunting

Sumber: Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak 
Kerdil (Stunting) 2018-2024

Secara tidak langsung raihan ini 

menegaskan pentingnya perhatian 

bersama atas peran SDM sebagai 

input prioritas pembangunan 

bangsa. Terlebih ketika 

investasi kepada SDM bersifat 

jangka panjang dan terkadang 

berbenturan dengan kepentingan 

politik praktis. Untungnya 

pemerintah memiliki komitmen 

yang hebat terkait investasi 

SDM  termasuk melalui RPJMN 

yang diterjemahkan dengan  

program yang beragam. Meski 

belum sempurna, kebijakan yang 

terkait perlu mendapat dukungan 

dari berbagai aspek termasuk 

untuk terus dapat dievaluasi. 

Satu hal yang perlu disadari, 

dimensi pembangunan SDM 

relatif kompleks dan multi sektor. 

Beberapa sektor pendukung utama 

seperti pendidikan, kesehatan, 

dan kesejahteraan sosial harus 

dapat diidentifikasikan sesuai 

dengan kebutuhannya. Karenanya 
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pelaksanaan otonomi daerah dan 

desentralisasi fiskal melalui UU 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah, yang telah 

direvisi dengan UU Nomor 23 

Tahun 2014 dan UU Nomor 25 

Tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan dan Pemerintahan 

Daerah (PKPD) yang telah direvisi 

dengan UU Nomor 33 Tahun 

2004. Kedua UU di bidang otonomi 

daerah tersebut telah menetapkan 

pemberian kewenangan otonomi dalam 

wujud otonomi yang luas, nyata, dan 

bertanggung jawab kepada Daerah, 

seperti terlihat pada Gambar 1.

Seluruh kewenangan kemudian 

diserahkan ke Daerah, kecuali 

kewenangan di bidang moneter fiskal, 

pertahanan dan keamanan, agama, 

peradilan dan politik internasional 

yang masih dipegang oleh Pusat. Dasar 

pertimbangannya adalah mendekatkan 

pelayanan birokrasi kepada masyarakat 

dengan memotong mata rantai 

Memberikan 
Insentif 
Pencapaian SDGs 
Bagi Daerah
Joko Tri Haryanto*

Dalam Haryanto, 

2015 diuraikan 

bahwa pelaksanaan 

desentralisasi fiskal di 

Indonesia era Reformasi dimulai 

sejak tanggal 1 Januari 2001. Era 

tersebut sekaligus memberikan 

perubahan fundamental dalam 

mekanisme penyelenggaraan 

hubungan pemerintahan antara 

Pusat dan Daerah di Indonesia. 

Periode tersebut ditandai dengan 

disahkannya regulasi terkait 

  ___________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
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Gambar 1. Kerangka Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia

Sumber: DJPK,2014

pelayanan yang dirasa terlalu 

panjang. Penyerahan kewenangan 

tersebut diikuti dengan penyerahan 

sumber-sumber pembiayaannya 

sesuai dengan asas money follows 

function yang sekarang telah 

disempurnakan menjadi money 

follows program. Penyerahan 

sumber-sumber pembiayaan 

diwujudkan melalui penyerahan 

basis-basis pajak yang sudah 

memenuhi ketentuan menjadi pajak 

daerah. Namun demikian tetap 

mengacu kepada aturan di dalam 

UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang 

Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD). 

Selain menyerahkan sumber-

sumber perpajakan yang sudah 

masuk dalam kriteria pajak 

daerah, money follows function 

juga diwujudkan dalam bentuk 

pengalokasian dana Transfer 

ke Daerah (TkD) sebagai upaya 

mengatasi ketimpangan, baik antar 

Daerah (horizontal imbalances) 

maupun Daerah dengan Pusat 

(vertical imbalances). Di dalam APBN, 

kerangka kebijakan TkD terdiri dari 

Dana Perimbangan (Daper) dan 

Dana Penyesuaian. Daper sendiri 

meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), 

Dana Alokasi Umum (DAU) dan 

Dana Alokasi Khusus (DAK). 

Untuk beberapa provinsi tertentu, 

pemerintah menambahkan alokasi 

tambahan dana lewat skema Dana 

Otonomi Khusus (Otsus) Papua, 

Papua Barat dan NAD serta 

Dana Keistimewaan (DAIS) untuk 

Provinsi DIY.   

Secara filosofi, alokasi DBH 

ditujukan untuk mengurangi 

kesenjangan vertikal antara 

pusat dan daerah. Sementara 

DAU dan DAK diharapkan 

dapat mengurangi kesenjangan 

horisontal antar daerah. 

Perbedaannya, jika DAU 

merupakan alokasi block grant 

yang penggunaannya menganut 

asas diskresi daerah sepenuhnya, 

maka DAK merupakan alokasi 

dana spesifik yang merujuk 

kepada prioritas kepentingan 

pusat. Demikian halnya dengan 

Dana Otsus dan DAIS yang lebih 

mengutamakan kepentingan 

daerah dibandingkan kebutuhan 

pusat.

Sayangnya, menurut banyak 

pihak mekanisme Daper belum 

mendasarkan kepada filosofi 

insentif sepenuhnya. Masih 

banyak hal-hal non teknis yang 

menghambat implementasi Daper 

berbasis insentif, khususnya jika 

dikaitkan dengan pendanaan 

sektor-sektor pelayanan dan 

infrastruktur dasar. Mayoritas 

faktor penghambat utama adalah 

munculnya keinginan untuk 

menciptakan aspek pemerataan 

di seluruh daerah, meskipun 

kemudian justru mereduksi fungsi 

dan tujuan insentif terhadap 

kinerja Daerah itu sendiri. 

Karenanya bermunculan beberapa 

inisiatif dan rekomendasi usulan 

kebijakan yang diharapkan mampu 

menjembatani keinginan daerah 

mendapatkan skema insentif yang 

sudah dilakukan atas kinerja 

daerahnya, bukan sekedar acara 

seremonial semata.

Untuk itulah sejak APBN 2011, 

pemerintah menciptakan skema 

pendanaan berbasis insentif kepada 

daerah berbentuk Dana Insentif 

Daerah (DID). Jika merujuk kepada 

aturan regulasi, kebijakan DID ini 

sendiri tidak ada pengaturannya 

secara langsung. Namun demikian, 

pemerintah menganggap bahwa 

skema DID ini menjadi urgent 

dalam meningkatkan komitmen 

daerah untuk terus berlomba-lomba 

menjalankan kebijakan pelayanan 

dasar yang terbaik kepada 

masyarakat sebagai shareholders 

utamanya.

Dana Insentif Daerah

Alokasi DID memang relatif 

kecil dibandingkan komponen 

lainnya dalam Daper. Alokasi 

DBH misalnya, mencapai Rp87,7 

triliun di tahun 2018 atau DAU 
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yang angkanya menyentuh kisaran 

Rp398,1 triliun di 2018. Sementara 

DAK di 2018 sekitar Rp62,4 triliun 

untuk yang fisik dan Rp123,5 

triliun untuk non-fisik. Namun jika 

dikaitkan dengan tujuan memacu 

perbaikan kinerja pengelolaan 

keuangan dan pelayanan publik di 

daerah, besaran tersebut sekiranya 

sudah memenuhi prasyarat 

kebijakan yang responsif dan peka 

terhadap kebutuhan daerah.

Beberapa indikator pelayanan 

dasar publik seperti rumah 

tangga dengan akses air minum 

layak, rumah tangga dengan 

sanitasi yang layak maupun Indek 

Pembangunan Manusia (IPM) sudah 

masuk di dalam perhitungan DID. 

Namun, jika memang diperlukan 

untuk menjadikan DID sebagai 

reward kepada daerah dalam 

mengimplementasikan SDGs, maka 

beberapa langkah yang dapat 

ditempuh dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

Jika dilihat dari tahun 2011 hingga 

2017, alokasi DID mengalami 

peningkatan yang sangat 

signifikan. Tahun 2011 alokasinya 

masih berkisar Rp1,3 triliun, mulai 

meningkat menjadi Rp1,6 triliun 

di tahun 2015 dan naik menjadi 

Rp7,5 triliun di 2017. Di dalam 

pembahasan Rancangan APBN 

2018, alokasi DID dinaikkan lagi 

menjadi Rp8,5 triliun dengan 

penajaman beberapa criteria dan 

indikator untuk lebih memacu 

perbaikan kinerja pengelolaan 

keuangan daerah, pelayanan 

pemerintahan umum, layanan 

dasar publik serta kesejahteraan 

masyarakat. Komitmen pemerintah 

untuk terus meningkatkan alokasi 

DID ini dapat dilihat pada Gambar 

2.

Dari sisi formulasi, DID 

dialokasikan berdasarkan kriteria 

utama dan kriteria kinerja. Kriteria 

utama merupakan kriteria yang 

digunakan untuk menentukan 

kelayakan suatu daerah menerima 

DID dengan indikator: opini BPK 

WTP/WDP serta penetapan Perda 

APBD tepat waktu. Sementara 

kriteria kinerja merupakan kriteria 

yang digunakan untuk menilai 

kinerja daerah berdasarkan 

variabel kinerja kesehatan fiskal 

dan pengelolaan keuangan daerah 

(50%), kinerja pelayanan publik 

dasar (25%) dan kinerja ekonomi 

kesejahteraan (25%). Kriteria 

menggunakan indikator kinerja 

ini nantinya dituangkan di dalam 

pemeringkatan kesehatan fiskal 

dan pengelolaan keuangan daerah.

Indikator daerah penerimanya 

pun semakin meningkat secara 

komprehensif. Dari tahun 2016 ke 

2017 misalnya jumlah penerima 

DID meningkat dari 271 daerah 

menjadi 317 daerah. Jumlah 

daerah yang lulus passing grade 

minimum juga naik dari 109 

daerah menjadi 121 daerah. Yang 

menerima berdasarkan Alokasi 

Minimal (AM) dan Alokasi Kinerja 

(AK) menjadi 83 daerah sementara 

yang menerima berdasarkan AM 

saja melonjak menjadi 279 daerah. 

Kondisi ini mengindikasikan 

mentalitas kompetisi antar daerah 

dalam upaya meningkatkan 

pelayanan dasar sudah mulai 

terbentuk. 

Dilihat dari sebaran alokasi DID 

di 2017, mayoritas memang masih 

berkutat di Jawa sebanyak 89 

daerah disusul Sumatera dengan 

75 daerah, Sulawesi sebanyak 55 

daerah, Kalimantan 45 daerah, 

Maluku/Papua/Papua Barat 27 

daerah serta Bali/NTB/NTT 

sebanyak 26 daerah. Sejujurnya 

praktek tata kelola pemerintahan 

yang baik dapat dimulai dari 

mana saja tidak memerhatikan 

batasan administrasi. Jadi sebaran 

alokasi DID yang kebetulan masih 

mengelompok di Pulau Jawa 

bukanlah hal yang merisaukan, 

meskipun ke depannya akan 

menjadi lebih berdaya jika mampu 

Gambar 2. Tren Kenaikan Alokasi DID Tahun 2011-2017 

Sumber: DJPK, 2017
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memprioritaskan daerah di luar 

Jawa.

Indikator SDGs dalam DID

Usulan memasukkan indikator 

SDGs kedalam skema DID 

diharapkan mampu menjawab 

kebutuhan insentif bagi daerah 

atas berbagai upaya dan inovasi 

yang telah dilakukan terkait 

dengan pencapaian SDGs di 

masing-masing daerahnya. Selama 

ini banyak daerah yang telah 

memiliki komitmen positif dalam 

menjalankan isu SDGs, namun 

sayangnya aktivitas tersebut tidak 

sesuai dengan skema insentif yang 

telah diberikan oleh pemerintah 

dalam kebijakan APBN. 

Di tahun 2018, pemerintah 

melakukan reformasi alokasi 

DID. Tujuannya agar tercipta 

penguatan peran DID sebagai 

instrumen insentif dalam sistem 

TkD. Refomasi pertama dilakukan 

melalui penyederhanaan dan 

penajaman kriteria pengalokasian 

DID sekaligus dikaitkan dengan 

penilaian atas inovasi kreativitas 

yang dihasilkan masing-masing 

daerah. Berikutnya dilakukan 

penambahan indikator di dalam 

kriteria utama penggunaan 

e-government di dalam penyusunan 

perencanaan penganggaranya. 

Batasan penggunaan DID juga 

diperlebar di tahun 2018. Jika 

sebelumnya hanya terbatas untuk 

sektor pelayanan publik dasar 

nantinya dapat ditambahkan 

rehabilitasi dan pemeliharaan 

sarana dan prasarana bidang 

pemerintahan atau peningkatan 

kapasitas pengelolaan keuangan 

daerah.

Pengelompokan indikator kinerja 

juga sudah diperbaiki dengan 

mendasarkan kepada aspek input, 

sangat menarik khususnya bagi 

daerah dalam meningkatkan alokasi 

pendanaan di APBD sekaligus 

mendorong tercapai perbaikan 

kinerja pelayanan publik secara 

memadai. Double benefit inilah yang 

menjadi dasar pemerintah untuk 

terus meningkatkan komitmen 

dalam mengalokasikan DID ke 

depannya meski dilihat dari jumlah 

besaran alokasi dana masih sangat 

tertinggal dibandingkan skema 

Dana Perimbangan lainnya baik 

DAU, DAK maupun DBH.

Di sisi lain, komitmen pencapaian 

isu SDGs juga sudah menjadi hal 

yang disepakati secara nasional. 

Dukungan regulasi dalam bentuk 

Peraturan Presiden (Perpres) 

juga sudah dihasilkan termasuk 

bagaimana sinergi dalam kebijakan 

perencanaan dan penganggaran 

untuk mendorong tercapainya 

SDGs tersebut. Bagi daerah 

sendiri, berdasarkan amanat 

Peraturan Menteri Dalam Negeri 

(Permendagri) sudah diwajibkan 

menyusun Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 

dengan memasukkan isu SDGs ini. 

Menjadi sangat menarik jika 

pemerintah pusat melalui DID 

kemudian memberikan insentif 

bagi daerah untuk percepatan 

pencapaian target tersebut. 

Bagaimana menyusun DID bagi 

pencapaian SDGs dapat dilakukan 

melalui opsi menambahkan 

indikator SDGs ke dalam kategori 

kinerja atau memasukkan isu SDGs 

ini ke dalam kategori outcome 
bersama dengan beberapa indikator 

lainnya termasuk IPM.

proses, output dan outcome. Aspek 

input diwakili oleh indikator 

kesehatan fiskal dan pengelolaan 

APBD sementara indikator 

kemudahan investasi, perencanaan 

daerah, penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, sistem 

akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah serta inovasi pelayanan 

publik menggambarkan aspek 

proses. Pelayanan dasar publik 

bidang pendidikan, kesehatan 

dan infrastruktur menjadi proxy 

dari output. Proses perubahan 

yang ditimbulkan dalam indikator 

outcome dicerminkan oleh 

kesejahteraan masyarakat melalui 

persentase penurunan tingkat 

kemiskinan dan IPM.  

Suatu kriteria dan indikator layak 

untuk diajukan menjadi tambahan 

di dalam alokasi DID selayaknya 

harus memiliki beberapa ketentuan. 

Diantaranya: 1) datanya tersedia di 

seluruh provinsi/kabupaten/kota; 

2) data tersedia setiap tahunnya; 

3) dikeluarkan oleh instansi 

berwenang; 4) kepemilikan data 

jelas siapa dengan diwakili pihak 

K/L pembinanya.  

Mendasarkan persyaratan tersebut 

beberapa usulan indikator SDGs 

untuk masuk ke dalam perhitungan 

DID adalah: Opsi 1: menambahkan 

usulan beberapa indikator SDGs 

ke dalam kategori kinerja yaitu 

misalnya Conformity Penyusunan 

RPJMD, Penurunan konflik lahan 

dan Indeks Kualitas Lingkungan 

Hidup, dan Opsi 2: Menambahkan 

indikator “SDGs” ke dalam kategori 

OUTCOME. Kriteria ini dapat 

disusun dalam sebuah indeks SDGs 

yang akan menggantikan IPM.

Penutup

Sebagai suatu mekanisme, alokasi 

Dana Insentif Daerah (DID) menjadi 
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Agunan Samosir *)

Tanggal 17 September 2019 merupakan hari 

yang bersejarah bagi energi baru terbarukan 

(EBT) yaitu beroperasinya pembangkit listrik 

tenaga biomassa berasal dari bambu (PLTBm). 

PLTBm ini merupakan yang pertama di Indonesia 

bahkan di Asia. Peresmian beroperasinya PLTBm 

total kapasitas 800 kilowatt (KW) dilakukan 

oleh Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Bappenas secara simbolik di 

Desa Saliguma, Pulau Siberut di Kabupaten 

Kepuluaan Mentawai.

Pembangunan PLTBm ini merupakan 

program hibah Pemerintah Amerika 

Serikat melalui Millenium Challenge 

Corporation (MCC) tahun 2015 yang 

diberikan ke salah satu daerah 

terdepan, tertinggal dan tertinggal 

(daerah 3T) wilayah Indonesia yaitu 

Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pulau 

Siberut tepatnya di Desa Saliguma 

sebesar 250 KW, Desa Madobag sebesar 

300 KW dan Desa Matotonan sebesar 250 

KW. Sebanyak 1.233 KK yang akhirnya 

dapat menikmati listrik.

Pemilihan lokasi dan teknologi ini sangat baik 

karena mampu memenuhi kebutuhan energi di 

daerah 3T dengan memperhitungkan sumber daya 

dan partisipasi masyarakat lokal yang berkelanjutan. 

Masyarakat Mentawai ikut menjadi pelaku utama 

dalam pengoperasian PLTBm Bambu. Hal ini sejalan 

dengan semangat UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa 

Pembangkit Tenaga Listrik 
Biomassa Bambu Kepulauan 
Mentawai

  ___________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
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yang mengamanatkan adanya 

pemberdayaan desa. 

Selama ini masyarakat masih 

menganggap bambu hanya sebagai 

bahan bangunan dan kerajinan. 

Sedangkan bambu bagi masyarakat 

Pulau Siberut digunakan untuk 

memasak dan mencari udang. 

Dalam perkembangannya 

ternyata bambu dapat digunakan 

sebagai bahan baku (feedstock) 

PLTBm. Hal inilah yang membuat 

masyarakat merasakan ikut serta 

memiliki pembangkit listrik yang 

sebelumnya tidak ada. 

Awalnya masyarakat diberikan 

bantuan sebanyak 100 bibit bambu 

untuk setiap KK yang akan menjadi 

sumber pendapatan atau tabungan 

energi dimasa mendatang. Dengan 

penanaman bibit bambu tersebut 

diharapkan dalam waktu 3-4 tahun 

sudah bisa dipanen dan menjual 

ke PLTBm. Pertumbuhan tanaman 

bambu paling cepat dibandingkan 

pohon lain. Dalam waktu sekitar 

60 hari ketinggian bambu bisa 

mencapai 12 meter dari permukaan 

tanah. Selama menunggu masa 

panen bambu, bahan baku PLTBm 

diperoleh dari bambu yang sudah 

ada dan residu kayu hutan. 

Diperkirakan kebutuhan baku baku 

cukup sampai dengan 5 tahun.

Badan Usaha Milik Desa

Pemerintah Kabupaten Kepulauan 

Mentawai telah membentuk 

perusahaan daerah (Perusda) 

yaitu PT Kemakmuran Mentawai 

untuk mengoperasikan PLTBm di 

ketiga desa yang telah dibangun. 

Dalam pengoperasian tersebut PT 

Kemakmuran Mentawai melakukan 

kerjasama dengan masing-

masing Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) sebagai penampung dan 

membeli bahan baku bambu yang 

sudah dicacah dari masyarakat 

dengan harga yang ditetapkan 

sebesar Rp700 per kilogram (kg). 

Berdasarkan pembelian bahan baku 

tersebut BUMDes memperoleh 

kompensasi (fee) sebesar Rp100 

per kg bambu. Terlihat bahwa 

pembangunan PLTBm mampu 

menciptakan lapangan kerja 

baru melalui penanaman bambu, 

pencacahan bambu dan pendirian 

BUMDes. Untuk mengoperasikan 

PLTBm telah menggunakan 70 

tenaga kerja lokal dari ketiga desa 

yang telah dialiri listrik.

Saat penulis melakukan survei ke 

Desa Madobag, usaha pengumpulan 

dan penjualan bambu yang 

dilakukan masyarakat sangat 

menguntungkan dan menjadikan 

usaha tersebut menjadi penghasilan 

utamanya. Masyarakat desa 

tidak pernah menduga bahwa 

pemanfaatan tanaman bambu akan 

meningkatkan kesejahteraannya 

secara berkelanjutan. Sebelumnya, 

penghasilan masyarakat setempat 

berasal dari berternak hewan, 

perkebunan dan usaha lainnya. 

Beberapa masyarakat yang 

diwawancarai menyebutkan 

bahwa dalam satu minggu bisa 

menghasilkan 1 ton bambu. Dalam 

sebulan satu KK bisa menghasilkan 

empat ton bambu yang dicacah. 

Hasilnya sungguh mengejutkan 

yaitu sekitar Rp2,8 juta yang 

bisa diperoleh masyarakat dalam 

sebulan melalui usaha penanaman 

dan pencacahan bambu.

Hal yang menarik ditemui di 

lapangan adalah adanya kepastian 

pembelian tenaga listrik oleh PT 

PLN dengan membeli sebesar 

Rp2.000 per kilo watt hour (kWh) 

dari PT Kemakmuran Mentawai. 

Walaupun harga tenaga listrik 

saat ini masih lebih rendah dari 

biaya pokok pembangkitan (BPP) 

yang dikeluarkan Menteri ESDM 

melalui Keputusan Menteri No. 55 

tahun 2019 yaitu sebesar Rp3.041 

per kWh, pembelian tenaga 

listrik tersebut telah memberikan 

kepastian bagi PLTBm untuk bisa 

beroperasi secara kontinyu. 

Sejalan dengan pembangunan 

PLTBm di Kepulauan Mentawai 

yaitu Pulau Siberut, saat ini 

sedang terjadi pembangunan 

infrastruktur jalan yaitu Trans 

Mentawai yang menghubungkan 

beberapa desa yang telah teraliri 

listrik. PT PLN akan meningkatkan 

rasio elektrifikasi listrik melalui 

pembangunan jaringan transmisi 

listrik di sepanjang jalan 

Trans Mentawai. Diharapkan 

dengan pembangunan ini akan 

meningkatkan aktivitas ekonomi di 

Pulau Siberut. 

Replikasi PLTBm Bambu ke 
Daerah 3T

PLTBm menggunakan bahan 

baku bambu menjadi pilihan yang 

menguntungkan bagi daerah 3T. 

Bambu memiliki nilai tambah 

yang cukup strategis, ramah 

lingkungan, menyimpan air tinggi 

dan berkelanjutan. Keterlibatan 

masyarakat menjadi faktor 

penentu sebagai pengguna listrik 

dan penjual bahan baku. Hasil 

penjualan bahan baku sebagian 

digunakan untuk membayar 

tagihan listrik. Sebagian lagi 

akan digunakan untuk membeli 

kebutuhan bahan pokok dan 

lainnya. Selain itu, bambu ikut 

mendukung program Pemerintah 

mengurangi penggunaan BBM 

fosil.
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Daerah 3T akan diuntungkan dengan upaya 

masyarakat untuk menjaga ekosistim hutan dan 

bambu yang ditanam. Hutan tetap terjaga lestari dan 

bambu bisa dipanen sesuai kebutuhan. Selanjutnya 

masyarakat akan menanam bambu di lahan kosong 

baik dipekarangan rumah maupun di hutan sosial yang 

bisa diperuntukkan untuk menanam bambu. Secara 

otomatis masyarakat akan menjaga hutan tersebut dari 

penebangan masif. 

Peranan BUMDes cukup penting karena menjembatani 

perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) sebagai pembeli dengan masyarakat sebagai 

penjual. Usaha BUMDes akan berkembang secara 

alamiah karena membawa pengaruh positif terhadap 

perekonomian masyarakat bila dilakukan secara 

optimal. Studi BKF dan STAN Kemenkeu 2018 

menunjukkan tingkat pemanfaatan BUMDes oleh 

masyarakat setempat relatif cukup rendah yaitu 

sekitar 15%. Masyarakat yang memanfaatkan usaha 

desa tersebut memiliki hubungan istimewa dengan 

pengurus BUMDes. 

Pengembangan PLTBm Mentawai sudah waktunya 

direplikasi di daerah 3T di Indonesia. Berdasarkan 

Perpres 131 tahun 2015 sebanyak 122 ditetapkan 

menjadi daerah 3T. Biasanya daerah 3T merupakan 

daerah yang sulit dijangkau oleh ketenagalistrikan. 

Infrastruktur dasar seperti 

jalan dan pembangkit listrik 

membutuhkan anggaran yang 

cukup besar. 

Oleh karena itu, Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi 

perlu memetakan daerah-daerah 

3T yang dapat dibangun PLTBm 

sesuai dengan potensinya. 

Anggaran pembangunan PLTBm 

dialokasikan oleh Kementerian 

ESDM atau Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi. 

Pelajaran yang bisa ditiru 

dalam pembangunan PLTBm 

Bambu Mentawai adalah 

mulai dari penyiapan pra studi 

kelayakan, penyusunan studi 

kelayakan, pembangunan 

infrastruktur, pelatihan SDM 

dan pengoperasiannya mampu 

memitigasi risiko-risiko yang 

muncul di lapangan. Diharapkan 

muncul investor-investor lokal 

Gambar  1 Model Pengembangan PLTBm Bambu Indonesia

Sumber: Wahono, Jaya (2017), diolah dan dikembangkan 
2019

Viability Gap  
Funding/VGF

Dana Desa/ 
Dana Restorasi

BPP 3T
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yang memiliki kapasitas untuk 

membangun PLTBm di daerah 3T.

Selanjutnya, biaya perawatan dan 

pengoperasian sampai daerah 

3T siap mandiri perlu didukung 

sementara oleh Dana Desa 

yang diperoleh setiap tahunnya. 

Sebagian dana desa disalurkan 

melalui BUMDes untuk perawatan 

dan pemeliharaan mesin, gaji 

pegawai, dan membeli bahan 

baku bambu. Penggunaan dana 

desa ini diharapkan menciptakan 

lapangan kerja dan usaha 

baru bagi masyarakat lokal. 

Ditahun berikutnya, Pemda 

segera mengalokasikan biaya 

pengoperasian PLTBm dalam 

anggaran pendapatan dan belanja 

daerah (APBD) melalui penugasan 

perusahaan daerah atau BUMD.

Dukungan pemerintah terutama 

APBN dapat memberikan 

bantuan viability gap funding 

(VGF) bagi pelaku usaha melalui 

kerjasama pemerintah dan badan 

usaha (KPBU) dan memberikan 

penjaminan terhadap PLTBm di 

daerah 3T. Selain itu, Pemerintah 

mulai mempromosikan skema 

insentif bagi daerah 3T yang 

membangun PLTBm melalui dana 

insentif daerah (DID) dan dana 

alokasi khusus (DAK) energi 

terbarukan. Tujuan dari pemberian 

insentif ini adalah untuk 

memastikan bahwa pembangunan 

PLTBm dapat beroperasi jangka 

panjang atau lebih dari 20 tahun. 

Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan (KLHK) dapat 

menganggarkan dana untuk 

menanam bambu di daerah 3T yang 

memiliki kawasan hutan. Selain itu, 

KLHK memberikan bibit bambu 

secara gratis kepada masyarakat 

untuk menanam di pekarangan 

dan hutan yang bisa dimanfaatkan 

oleh masyarakat. Produk bambu 

dapat dijadikan sebagai komoditas 

kerajinan, sumber bahan baku 

PLTBm, menyimpan air, dan produk 

arang (charcoal) dari hasil gasifikasi 

di PLTBm serta sebagai alternatif 

bahan bakar memasak bagi 

masyarakat desa.

Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

(Kemendesa PDTT) mulai 

mengarahkan sebagian dana desa 

untuk pemberdayaan masyarakat 

desa melalui BUMDes. Dukungan 

dana desa diberikan terhadap 

daerah 3T yang menggunakan 

energi terbarukan dan ramah 

lingkungan. Dana desa yang 

dialokasikan dalam APBN dapat 

digunakan untuk membiayai (i) 

penyelenggaran pemerintahan, (ii) 

pelaksanaan pembangunan, (iii) 

pembinaan kemasyarakatan dan (iv) 

pemberdayaan masyarakat. 

PT PLN sebagai offtaker tenaga 

listrik perlu diberikan dukungan 

kompensasi akibat selisih BPP 

dengan harga listrik yang dijual 

ke masyarakat. Biasanya kapasitas 

PLTBm di daerah 3T lebih besar 

dibandingkan penggunaan 

tenaga listrik di kelompok 

pengguna. PT PLN juga bisa 

diberikan insentif karena ikut 

melakukan pengurangan emisi 

dengan menggunakan energi 

baru terbarukan (EBT). Dengan 

terbangunnya PLTBm di Pulau 

Siberut akan berdampak positif 

bagi perekonomian daerah. Usaha-

usaha yang menggunakan tenaga 

listrik akan bermunculan dan 

kesejahteraan masyarakat ikut 

meningkat. Model pengembangan 

PLTBm Bambu yang bisa direplikasi 

ke daerah lain di Indonesia 

terutama daerah 3T dapat dilihat 

pada gambar 1.

Dukungan dana desa diberikan terhadap daerah 3T 
yang menggunakan energi terbarukan dan ramah 
lingkungan. 

“
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  ___________________________________________________________________________
*) Analis Kebijakanpada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Suska *

Dukungan Pemerintah untuk
Kendaraan Rendah Emisi

Berbasis Listrik

Semakin meningkatnya polusi udara dan 

perubahan iklim yang mempengaruhi 

lingkungan mendorong perlunya langkah-

langkah mengurangi emisi dan mengatasi  efek 

pemanasan global. Sektor transportasi sebagai salah 

satu penyumbang emisi terbesar merupakan  sector 

yang menjadi perhatian pemerintah 

dengan kebijakan mendorong 

kendaraan beremisi rendah. Mobil 

listrik merupakan salah satu alternatif 

kendaraan beremisi rendah, yang 

juga dapat mendukung pengurangan 

penggunaan bahan bakar fosil.
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Melihat data penjualan mobil listrik 2017-2018, 

penjualan terbesar dicapai oleh Cina yang mencapai 1,2 

juta mobil listrik, meningkat hampir 70% di banding 

penjualan 2018. Sementara Amerika Serikat yang 

cukup dikenal dalam inovasi mobil listrik meraih 

penjualan mobil listrik sebanyak 358 ribu pada tahun 

2018. Apabila dibandingkan dengan penjualan mobil 

konvensional, jumlah penjualan mobil listrik relatif 

sedikit. Di Cina misalnya, penjualan mobil setahun 

mencapai 30 juta unit, sehingga angka penjualan mobil 

listrik hanya kurang lebih 4% dari total penjualan 

mobil di Cina. 

Bagaimana dengan data penjualan mobil listrik di 

Indonesia? Sejauh ini data yang dipublikasi oleh 

perodusen otomotif hanya mencakup mobil hybrid. 

Untuk Toyota misalnya, penjualan mobil hybrid dalam 

10 tahun terakhir sebesar 2000 unit. Jumlah yang 

sangat sedikit dibanding penjualan mobil Indoesia yang 

di tahun 2018 lebih dari 1 juta unit.

Dukungan pemerintah untuk kendaraan rendah emisi 

dapat dilakukan dengan beberapa alternatif kebijakan. 

Insentif dapat diberikan berupa subsidi misalnya selisih 

harga mobil yang dibayarkan pemerintah seperti yang 

diterapkan Perancis, atau subsidi berupa pengurangan 

pajak penghasilan seperti yang dilakukan Amerika 

Serikat. Bentuk insentif lainnya adalah pengurangan 

pajak, misalnya pengurangan 

pajak pembelian kendaraan 

seperti yang dilakukan 

Norwegia atau pengurangan 

pajak kendaraan tahunan 

seperti yang dilakukan Jerman

Pemerintah Indonesia turut 

mendukung penurunan emisi 

salah satunya dengan kebijakan 

terkait mobil listrik dan pajak 

penjualan barang mewah yang 

berdasarkan emisi. Kebijakan 

untuk mempercepat program 

kendaraan listrik diatur dalam 

Perpres nomor 55 tahun 2019 

tentang Percepatan Program 

Kendaraan Bermotor LIstrik 

Berbasis Baterai (Battery Electric 

Vehicle) untuk Transportasi 

Jalan atau Perpres mobil 

listrik. Sedangkan kebijakan 

pajak penjualan barang mewah 

(PPNBm) yang berdasarkan 

emisi diatur dalam Peraturan 

Pemerintah nomor 79 tahun 

2019 tentang Barang Kena 

Pajak Yang Tergolong Mewah 

Berupa Kendaraan Bermotor 

yang Dikenakan Pajak 

Penjualan Atas Barang Mewah.

Perpres 55 tahun 2019 

disusun dengan dasar rangka 

peningkatan efisiensi energi, 

ketahanan energi, dan 

konservasi energi sektor 

transportasi, dan terwujudnya 

energi bersih, kualitas udara 

bersih dan ramah lingkungan, 

serta komitmen Indonesia 

menurunkan emisi gas rumah 

kaca. Perpres disusun untuk 

memberikan arah, landasan, 

dan kepastian hukum dalam 

pelaksanaan percepatan 

program kendaraan bermotor 

listrik berbasis baterai untuk 

transportasi jalan. Perpres ini 

khusus mengatur Kendaraan 

Gambar  1 Global EV Sales 2017 vs 2018

Sumber: EV-Volumes.com
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Bermotor Listrik Berbasis Baterai 

(Battery Electric Vehicle) yan 

didefinisikan sebagai kendaraan 

yang digerakan dengan Motor 

Listrik dan mendapatkan pasokan 

sumber daya tenaga listrik 

dari Baterai secara langsung di  

kendaraan maupun dari luar.

Untuk mempercepat program 

Battery Electric Vehicle berbagai 

insentif disiapkan termasuk 

insentif fiskal. Sebagaimana diatur 

dalam Perpres nomor 55 tahun 

2019, insentif  fiskal yang diberikan 

mencakup antara lain: insentif bea 

masuk, insentif pajak penjualan 

atas barang mewah, insentif 

pembebasan atau pengurangan 

pajak pusat dan daerah; . insentif 

bea masuk atas importasi mesin, 

barang, dan bahan dalam rangka 

penanaman modal;   penangguhan 

bea masuk dalam rangka ekspor;  

insentif bea masuk ditanggung 

pemerintah atas importasi 

bahan baku dan/atau bahan 

penolong yang digunakan dalam 

rangka proses produksi;  insentif 

pembuatan peralatan Stasiun 

Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU),  insentif 

pembiayaan ekspor; dan insentif fiskal untuk kegiatan 

penelitian, pengembangan, dan inovasi teknologi serta 

vokasi industri komponen KBL Berbasis Baterai; 

Dalam Perpres tersebut juga diatur persyaratan 

industri BEV berupa Tingkat Komponen Dalam 

Negeri (TKDN) yaitu besaran kandungan dalam negeri 

pada Barang, Jasa, serta gabungan Barang dan Jasa. 

Pengaturan ini mendorong untuk BEV diproduksi 

dalam negeri untuk  menggunakan komponen dalam 

negeri secara bertahap mulai dari 35% pada tahun 

2021 sampai dengan 80% pada tahun 2030.

Salah satu insentif yang diatur dalam Pepres 

nomor 55 tahun 2019 adalah insentif PPnBM. Perlu 

diketahui bahwa mobil listrik atau BEV saat ini bukan 

merupakan obyek PPnBM sehingga atas BEV tidak 

dikenakan PPnBM sesuai PP nomor 41 tahun 2013. 

Pengaturan PPnBM kendaraan bermotor dalam PP 

73 tahun 2019 baru akan berlaku 2 tahun lagi, atau 

pada tahun 2021.  PP nomor 73 tahun 2019 ditujukan 

untuk mendorong penggunaah barang mewah berupa 

kendaraan bermotor, dimana semakin tinggi tingkat 

emisi dari suatu kendaraan bermotor, akan dikenakan 

tarif PPnBM yang lebih tinggi. 

PP 73 tahun 2019  ini mengatur PPnBM atas semua 

jenis kendaraan mulai dari kendaraan internal 

combustion engine atau kendaraan konvensional dan 

Tabel  1 Beberapa bentuk insentif kendaraan listrik

Sumber: Yang, Slowik, Lutsey, dan Searle, ICCT (2016)
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Dengan berlakunya Peraturan 

Pemerintah ini, struktur 

pengenaan PPnBM akan sesuai 

dengan praktik perpajakan terkait 

kendaraan bermotor di dunia yang 

berdasarkan emisi, menghilangkan 

pembedaan tipe sedan dan non 

sedan, dan menambah pemberian 

insentif kepada penggunaan 

kendaraan bermotor yang 

lebih hemat energi dan ramah 

lingkungan.

Pada dasarnya kedua peraturan 

tersebut mendukung program mobil 

listrik dan dalam penyusunannya 

telah didasarkan pada Road Map 

industri otomotif dari Kementerian 

Perindustrian. Satu hal yang 

perlu ditekankan adalah PPnBM 

hanya satu dari sekian banyak 

insentif fiskal yang diatur dalam 

Perpres mobil listrik. Dengan 

demikian seyogyanya fokus 

penyusunan peraturan insentif 

fiskal juga dilakukan terhadap jenis 

insentif yang lain terutama yang 

pengaturannya disusun sebagai 

mandate dari Perpres mobil listrik.

Dengan terbitnya kedua peraturan 

tersebut, diharapkan industri 

otomotif Indonesia dapat menjadi 

bagian dari industri otomotif 

yang bergeser ke arah produksi 

kendaraan rendah emisi terutama 

yang berbasis listrik. Edukasi 

kepada masyarakat juga sangat 

diperlukan untuk berperan serta 

dalam menurunkan tingkat emisi 

dengan merubah perilaku sehingga 

masyarakat Indonesia akan lebih 

banyak menggunakan kendaraan 

rendah emisi

Tabel  1 Kategori kendaraan rendah emisi

Sumber: Kemenperin

Low Carbon Emission Vehicle

Mengadopsi motor listrik dan 
baterai untuk peningkatan efisiensi

Dapat di-charge dari luar kendaraan  
maupun di kendaraan

Sumber tenaga berasal dari baterai yang 
di-charge 

Sumber tenaga menggunakan gas 
hydrogen &adopsi FC Stack

Mesin yang bisa menggunakan BBN 
sampai dengan 100%

kendaraan yang dikategorikan sebagai rendah emisi 

yaitu, LCGC, kendaraan hybrid (HEV), Plug in Hybrid 

(PHEV), fuel cell (FCEV) hingga kendaraan listrik 

berbasis baterai. (BEV) Perlu diketahui bahwa PP 

ini diterbitkan juga mendorong pelaku otomotif di 

Indonesia untuk bergeser ke produksi kendaraan yang 

lebih ramah lingkungan sesuai dengan tren global saat 

ini. Dengan demikian diharapkan kendaraan bermotor 

produksi Indonesia selain dapat memenuhi permintaan 

dalam negeri akan mobil ramah lingkungan, juga dapat 

diekspor.

Dengan pengaturan dalam PP ini yang bedasarkan 

emisi, kendaraan yang saat ini dikenakan PPnBM 10%, 

dikarenakan emisinya lebih tinggi dari kendaraan 

hybrid maupun listrik, akan dikenakan PPnBM lebih 

tinggi. Khusus untuk kendaaraan listrik berbasis 

baterai, tarif PPnBM pada PP ini dikenakan sebesar 

0%. Untuk mendapatkan tarif 0%, kendaraan harus 

memenuhi persyaratan tertentu yang diatur oleh 

Kementerian Perindustrian.
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Mahpud Sujai *)

W ilayah perkotaan di 

Indonesia saat ini 

semakin berkembang 

pesat seiring dengan 

tingkat pertumbuhan ekonomi yang 

cukup tinggi dan tingkat urbanisasi 

yang tinggi pula. Kondisi ini tidak 

hanya menimbulkan dampak positif 

terhadap perkembangan kota, namun 

timbul pula berbagai permasalahan 

yang berdampak negatif terhadap 

kehidupan kota dan warganya.

Terdapat tiga faktor utama 

yang menyebabkan berbagai 

permasalahan muncul di perkotaan, 

yaitu pertambahan penduduk, 

Implementasi 
Kebijakan Kota 

Hijau (Green City) 
di Indonesia

  ______________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
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bertambahnya aktivitas kegiatan di wilayah perkotaan 

dan bertambah luasnya ukuran wilayah yang 

terbangun di perkotaan. Dari segi pertambahan 

penduduk, selain disebabkan oleh pertambahan 

alamiah sebagai akibat dari proses kelahiran dan 

kematian, untuk wilayah perkotaan migrasi khususnya 

urbanisasi mempunyai pengaruh jauh lebih besar yang 

menyebabkan penduduk perkotaan meningkat dengan 

pesat.  

Saat ini penduduk Indonesia diperkirakan 41 persen 

penduduk tinggal di wilayah perkotaan. Sementara itu 

angka tersebut akan jauh lebih tinggi untuk wilayah 

Jawa-Bali yaitu mencapai  55 persen dari jumlah 

penduduk berada di perkotaan. Pada tahun 2025, 

diperkirakan 65 persen penduduk akan menghuni 

perkotaan  terutama di 16 kota besar yang ada di 

Indonesia (Dirjen Pengembangan Daerah, Kemendagri, 

2015).

Pertambahan jumlah penduduk, khususnya akibat 

migrasi dari desa ke kota atau urbanisasi telah 

menyebabkan pemadatan penduduk perkotaan (urban 

densification) dan pemekaran kawasan pinggiran 

(urban sprawling). Tidak jarang pemekaran wilayah 

akhirnya sampai membentuk suatu kabupaten atau 

kota baru. Pengembangan wilayah terbangun sangat 

mendesak untuk memenuhi kebutuhan perumahan 

dan tempat-tempat aktivitas lainnya, dan ini telah 

mengorbankan keberadaan jalur hijau maupun areal 

persawahan. Ruang Terbuka Hijau yang diamanahkan 

harus mencapai  30 persen berdasarkan UU nomor 

26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sepertinya 

sulit dapat dipenuhi oleh kota-kota di Indonesia (Dirjen 

Pengembangan Daerah, Kemendagri, 2015). 

Permasalahan Perkotaan 

Sebagai akibat meningkatnya 

jumlah penduduk perkotaan 

yang sangat pesat, menimbulkan 

berbagai permasalahan perkotaan 

yang sangat rumit. Permasalahan 

tersebut mencakup permasalahan 

sosial, ekonomi dan lingkungan. 

Berbagai permasalahan yang 

terjadi antara lain meningkatnya 

penduduk miskin di wilayah 

perkotaan, tingkat lapangan 

kerja di wilayah perkotaan yang 

sangat terbatas, meningkatnya 

kebutuhan terhadap perumahan 

dan permukiman bagi penduduk 

di wilayah perkotaan. Selain itu, 

permasalahan lain yang terjadi 

adalah meningkatnya permukiman 

kumuh di wilayah perkotaan, 

meningkatnya tingkat kriminalitas 

dan tingkat kemacetan lalu lintas.

Peningkatan jumlah penduduk 

yang sangat masif menyebabkan 

kebutuhan akan ruang seperti 

untuk perumahan dan bisnis 

menjadi semakin meningkat. 

Akibatnya ruang terbuka hijau 

yang selama ini tersedia semakin 

berkurang jumlahnya. Kondisi 

tersebut terutama terjadi di kota-

kota besar di Indonesia terutama 

di Jakarta. Tuntutan masyarakat 

Green city atau kota hijau merupakan suatu 
konsep pembangunan kota yang berkelanjutan dan 
ramah lingkungan yang dicapai dengan strategi 
pembangunan yang seimbang dengan pencapaian 
pertumbuhan ekonomi. 

“
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untuk membuat kota yang 

lebih hijau dan nyaman untuk 

ditinggali menjadi lebih besar. 

Pemerintah perlu untuk terus 

mengimplementasikan kebijakan 

kota hijau agar lingkungan kota 

menjadi lebih bersih, sehat, dan 

nyaman. 

Kebijakan Kota Hijau

Green city atau kota hijau 

merupakan suatu konsep 

pembangunan kota yang 

berkelanjutan dan ramah 

lingkungan yang dicapai dengan 

strategi pembangunan yang 

seimbang dengan pencapaian 

pertumbuhan ekonomi. 

Kehidupan ekonomi, sosial dan 

lingkungan menjadi menjadi 

sangat berpengaruh terhadap 

tempat tinggal yang layak huni 

(livable) di suatu kota. Konsep 

green city memiliki tujuan 

untuk menghasilkan suatu 

konsep pembangunan kota yang 

berkelanjutan dengan mengurangi 

dampak negatif pembangunan 

terhadap lingkungan. 

Konsep green city memiliki delapan 

elemen yang membentuk konsep 

tersebut. Kedelapan elemen 

tersebut harus terintegrasi 

jika ingin konsep green city ini 

terimplementasikan dengan baik. 

Kedelapan elemen tersebut adalah 

perencanaan dan rancangan 

hijau (green planning and design), 

ketersediaan ruang terbuka hijau 

(green open space) yang cukup, 

pengelolaan sampah hijau (green 

waste management), penyediaan 

transportasi hijau (green 

transportation), manajemen air yang 

hijau (green water management), 

energy hijau (green energy), 

bangunan hijau (green building) dan 

komunitas hijau (green community).

Kedelapan elemen tersebut secara terintegrasi 

harus diimplementasikan oleh pemerintah kota 

dengan mengimplementasikan berbagai kebijakan 

untuk mendukung pelaksanaan kedelapan elemen 

tersebut. Sebagai contoh untuk transportasi hijau 

perlu dirancang bagaimana sistem dan penyediaan 

transportasi umum yang nyaman, terjangkau dan 

ramah lingkungan sehingga masyarakat mau untuk 

mengkonversi aktivitasnya menggunakan kendaraan 

pribadi menjadi menggunakan transportasi publik. 

Contoh lain dalam hal bangunan hijau, bagaimana 

pemerintah mengimplementasikan kebijakan dengan 

membuat kewajiban agar bangunan harus memenuhi 

konsep-konsep bangunan hijau.

Peran Pemerintah Mengatasi  
Masalah Perkotaan

Pemerintah untuk mengatasi permasalahan wilayah 

perkotaan tersebut telah mengambil berbagai 

kebijakan, antara lain kebijakan di sektor perumahan, 

transportasi perkotaan, lapangan kerja, lingkungan, 

energi dan pengairan dan sanitasi. Untuk sektor 

perumahan, Pemerintah telah meluncurkan program 

sejuta rumah yang lebih diutamakan untuk masyarakat 

berpenghasilan rendah. Selain itu juga menyediakan 

program subsidi perumahan baik rumah tapak 

maupun rumah susun melalui skema fasilitas likuiditas 

pembiayaan perumahan (FLPP). Beberapa Pemerintah 

Daerah juga telah melaksanakan program relokasi 

penduduk dari wilayah kumuh ke rumah susun yang 

lebih layak.

Sementara itu untuk sektor transportasi, Pemerintah 

saat ini sangat mendukung program penyediaan 

transportasi publik terutama di wilayah perkotaan. 

Berbagai proyek pembangunan telah mulai dilakukan 

seperti pembangunan Mass Rapid Transportation (MRT), 

Light Rail Transit (LRT) maupun Bus Rapid Transit (BRT) 

di beberapa wilayah perkotaan di Indonesia. Program 

lain yang dilakukan pemerintah adalah peningkatan 

kualitas dan kuantitas jalan raya di wilayah perkotaan, 

peningkatan kualitas jalan di lingkungan permukiman 

dan meningkatkan kualitas dan pelayanan perparkiran 

di wilayah perkotaan.

Terkait dengan lapangan pekerjaan di wilayah 

perkotaan, Pemerintah telah mengambil berbagai 

langkah antara lain meningkatkan program 

transmigrasi untuk mengurangi kepadatan di 

wilayah perkotaan, melakukan program jaminan 



 EDISI  #6/2019

33

ANALISIS

sosial tenaga kerja, meningkatkan 

pelayanan perburuhan dan sistem 

penggajian bagi buruh urban dan 

meningkatkan kapasitas UMKM 

dan bisnis pemula (start up).

Pemerintah juga telah melakukan 

berbagai program penataan wilayah 

perkotaan di sektor lingkungan. 

Program-program tersebut antara 

lain kewajiban menyediakan 

lahan hijau sekitar 30 persen dari 

total keseluruhan wilayah kota, 

membersihkan daerah aliran sungai 

dari pemukiman dan industri ilegal 

serta mempromosikan gaya hidup 

ramah lingkungan. Di sektor energi 

hijau, Pemerintah telah memulai 

untuk membangun jaringan 

gas kota di 36 wilayah dengan 

menargetkan 120.000 rumah 

tangga yang terlayani gas kota. 

Selain itu juga memberikan insentif 

untuk green building, konservasi 

energi dan peralatan rumah tangga 

yang hemat energi. Untuk sektor 

pengairan dan manajemen sampah, 

Pemerintah telah melakukan 

berbagai program antara lain 

pembangunan sistem pengolahan 

air limbah di 764 wilayah, 

pembangunan sumur-sumur 

resapan di wilayah perkotaan 

dan pembangunan infrastruktur 

air bersih di wilayah-wilayah 

perkotaan. 

Dalam melaksanakan berbagai 

program tersebut, tentu saja 

Pemerintah telah melakukan 

langkah-langkah penting terutama 

dalam merumuskan kebijakan fiskal 

untuk mendukung pembangunan 

di wilayah perkotaan. Kebijakan 

fiskal yang sudah diambil 

Pemerintah antara lain adalah 

meningkatkan alokasi anggaran 

untuk sektor infrastruktur 

perkotaan seperti sektor 

perumahan, sektor transportasi dan 

sektor infrastruktur dasar seperti 

sanitasi, pengolahan limbah dan 

manajemen sampah. Pemerintah 

juga telah memberikan berbagai 

fasilitas pembiayaan untuk warga 

perkotaan seperti fasilitas FLPP 

untuk penyediaan perumahan dan 

fasilitas Kredit Usaha (KUR) untuk 

sektor UMKM.

Terkait dengan transfer ke 

daerah, Pemerintah juga telah 

mengalokasikan dana Alokasi 

Khusus (DAK) untuk lingkungan 

yang digunakan untuk 

mengeksekusi berbagai program 

di daerah termasuk perkotaan 

yang dapat mengurangi dampak 

perubahan iklim dan bencana. 

berbagai insentif juga telah 

diberikan untuk wilayah perkotaan 

seperti insentif untuk sektor 

transportasi berbahan bakar gas, 

serta insentif untuk penggunaan 

peralatan energi yang ramah 

lingkungan.

Namun, untuk membangun 

wilayah perkotaan masih terdapat 

berbagai tantangan berat yang 

harus dihadapi. berbagai tantangan 

tersebut antara lain masih banyak 

masyarakat di wilayah perkotaan 

yang tidak peduli terhadap isu-

isu lingkungan seperti membuang 

sampah sembarangan dan 

mendirikan bangunan di sepanjang 

daerah aliran sungai. Tantangan 

lain yang cukup besar dihadapi oleh 

Pemerintahan daerah terutama 

Perkotaan dimana sebagian besar 

anggaran yang dialokasikan masih 

diperuntukan untuk keperluan 

administrasi termasuk belanja 

pegawai, sehingga anggaran untuk 

membangun perkotaan relatif kecil. 

Budaya dan kebiasaan masyarakat 

juga merupakan tantangan yang 

cukup berat untuk menciptakan 

wilayah perkotaan yang lebih 

baik. Dengan berbagai kebijakan 

tersebut, diharapkan pemerintah 

akan dapat menciptakan wilayah 

perkotaan menjadi kota yang 

hijau, berkelanjutan serta sehat 

dan nyaman untuk ditinggali bagi 

semua warganya.

Di sektor energi hijau, Pemerintah telah memulai 
untuk membangun jaringan gas kota di 36 wilayah 
dengan menargetkan 120.000 rumah tangga yang 
terlayani gas kota. 

“
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*) Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

ANALISIS

Kontribusi Sektor Kehutanan 
terhadap Ekonomi Indonesia
Mulya Syafnur *)

Tabel  1 Pillars of Sustainable Forest Management (SFM)Sumber daya alam kehutanan memberikan 

beragam manfaat bagi kehidupan manusia, 

baik manfaat yang berwujud maupun manfaat 

yang tak berwujud. Diantara manfaat 

tersebut yang pertama adalah nilai ekologis seperti 

stabilisasi iklim, pengayaan dan perlindungan tanah, 

pengaturan siklus air, peningkatan keanekaragaman 

hayati, pemurnian udara, penyerapan CO2, sumber 

potensial produk baru untuk industri farmasi 

dan sebagainya. Kemanfaatan kedua adalah nilai-

nilai sosial seperti taman rekreasi, kegiatan adat 

dan budaya, penciptaan lapangan pekerjaan, dan 

sebagainya. Kemanfaatan ketiga adalah nilai-nilai 

ekonomi seperti produk-produk kayu, produk-produk 

hutan non kayu, ketersediaan lapangan pekerjaan, 

dan sebagainya. Pertumbuhan populasi penduduk 

dunia dan pertumbuhan ekonomi negara-negara 

berkembang akan mengarahkan pada penggunaan 

dan pemanfaatan sumber daya alam yang lebih besar 

dan salah satunya adalah sumber daya alam hutan, 

meskipun hutan tersebut masih dikelola secara 

tradisional oleh masyarakat.

Pengelolaan hutan yang ideal haruslah memiliki 

prinsip keberkelanjutan (Sustainable Forest 

Management/SFM). Dalam ITTO-1992, Sustainable 

Forest Management didefinisikan sebagai proses 

pengelolaan hutan untuk mencapai satu atau lebih 

tujuan yang telah direncanakan dengan baik tanpa 

mengurangi value dan produktivitas masa depan 

ataupun dampak lainnya yang tidak diinginkan 

pada sisi ekonomi, sosial dan lingkungan (Islam dkk, 

2010). Lebih lanjut, Perjanjian Lingkungan PBB-1992 

menjelaskan SFM pada dasarnya mengintegrasikan 

keseimbangan sosial, ekonomi, ekologi, kebutuhan 

budaya dan spiritual untuk masa sekarang dan 

generasi masa depan (Islam dkk, 2010).

Indonesia merupakan salah satu negara yang 

menerapkan prinsip pengelolaan hutan sesuai 

dengan SFM tersebut, dengan luas kawasan hutan 

mencapai 120,6 juta hektar atau 63 persen dari luas 

daratan Indonesia. Dalam perencanaan kebijakan 

kehutanan Indonesia, hutan juga dipandang 

memiliki beragam fungsi yaitu ekonomi, sosial, dan 
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lingkungan. Sejak tahun 2010, 

pemanfaatan keekonomian hutan 

menujukkan tren positif dan 

dalam pelaksanaannya. Namun, 

sejarah telah mencatat bahwa 

pemanfaatan lahan hutan juga 

telah menyebabkan kerusakan 

lingkungan seperti pelanggaran 

batas kehutanan, pembalakan 

liar, kebakaran hutan dan lahan, 

dan perdagangan tumbuhan dan 

satwa liar ilegal. Indonesia pernah 

mendapat perhatian global terkait 

kebakaran hutan dan lahan yang 

terjadi pada tahun 2007, 2012, dan 

2015 yang menyebabkan kabut asap 

lintas batas di kawasan ASEAN. 

Presiden Joko Widodo di tahun 

2017 telah menegaskan peran 

penting dari stakeholders terkait 

baik Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah, masyarakat serta dunia 

usaha, akademisi, lembaga 

swadaya masyarakat, dan aktivis 

lingkungan untuk berupaya dalam 

pencegahan kerusakan lingkungan 

hutan dan penegakan hukumnya. 

Dengan melihat sejarah kehutanan 

kehutanan Indonesia, maka 

sangat penting bagi kita untuk 

mengelola hutan tersebut dengan 

melihat aspek sosial, ekonomi, dan 

lingkungan.

Tulisan ini mencoba untuk 

mengelaborasi lebih lanjut 

peranan sektor kehutanan dalam 

perekonomian nasional dan 

kontribusi sektor kehutanan secara 

langsung terhadap APBN terutama 

PNBP secara khusus. 

Ekonomi Kehutanan  
Indonesia

Dari kemanfaatan nilai 

ekonominya, sektor kehutanan 

memberikan kontribusi yang positif 

terhadap perekonomian Indonesia. 

Badan Pusat Statistik mencatat 

produk domestik bruto (PDB) di sub 

sektor kehutanan dan penebangan 

kayu mencapai Rp97,33 triliun 

tahun 2018 dengan rata-rata sejak 

tahun 2010 mencapai Rp76,58 

triliun dengan kencenderungan 

selalu mengalami peningkatan. 

Kontribusi sektor ini terhadap 

ekonomi keseluruhan dari tahun 

2010 cenderung mengalami 

penurunan dan mencapai 0,66 

persen pada tahun 2018, dengan 

rata-rata kontribusi mencapai 0,73 

persen. 

Di sisi lain, kontribusi sektor 

kehutanan dan penebangan 

kayu terhadap sektor utama 

(sektor pertanian, kehutanan, dan 

perikanan) tahun 2018 mencapai 

5,12 persen dengan rata-rata 

sejak tahun 2010 mencapai 6,67 

persen. Sejak tahun 2010, secara 

nominal sektor kehutanan dan 

penebangan kayu mengalami 

peningkatan rata-rata Rp4,9 

tiriliun dari tahun 2010. Namun, 

peningkatan secara nominal ini 

tidak memberikan kontribusi yang 

cukup besar terhadap sektor utama 

perekonomian Indonesia.

Pertumbuhan sektor kehutanan 

selalu positif dengan rata-

rata mencapai 6,67 persen 

dalam sembilan tahun terakhir. 

Pertumbuhan yang positif ini 

menunujukkan bahwa sektor 

kehutanan merupakan sektor 

yang masih menjadi tumpuan 
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ekonomi yang mampu dapat 

menyerap tenaga kerja mencapai 

3,9 juta orang hingga tahun 

2018. BPS juga mencatat bahwa 

pada tahun 2019 sektor tenaga 

kerja di sektor kehutanan dapat 

mencapai 1,40 juta orang. Menteri 

Kehutanan dan Lingkungan Hidup 

menyebutkan kesempatan kerja di 

sektor kehutanan terus mengalami 

peningkatan dengan sekitar 6.000 

lapangan kerja dari 58 perusahaan 

dengan tenaga kerja dari lulusan 

Sarjana I, Diploma III, dan SMA/

SMK. Penyerapan tenaga kerja 

ini tentu dapat terealisasi apabila 

Pemerintah dapat melakukan 

perencanaan yang kredibel dan 

melaksanakannya dalam berbagai 

kebijakan yang dalam hal ini 

merupakan core dari Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(KLHK). 

Di sisi ekspor, KLHK mencatat 

nilai ekspor sektor kehutanan 

mencapai USD9,26 miliar tahun 

2016. Nilai ekspor yang positif 

ini tumbuh sekitar 17,5 persen, 

yang pada tahun 2017 menjadi 

USD10,88 miliar. Pada tahun 

2018, nilai eskpor yang dicatat 

KLHK meningkat menjadi USD12 

miliar atau tumbuh sebesar 

10,3 persen dibandingkan nilai 

sebelumnya. Kinerja ekspor yang 

positif ini menunjukkan bahwa 

sektor kehutanan masih menjadi 

andalan perekonomian Indonesia 

khususnya dalam memperkuat 

transaksi berjalan dan mendorong 

pertumbuhan ekonomi Indonesia.

PNBP Sektor Kehutanan

Kinerja sektor kehutanan 

dalam perekonomian Indonesia 

menunjukan hasil yang positif. 

Selain memberikan kontribusi 

terhadap perekonomian Indonesia, 

sektor kehutanan juga memberikan 

kontribusi secara langsung terhadap 

Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) dalam komponen 

Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP).

PNBP di sektor kehutanan terbagi 

menjadi tiga komponen dengan 

jumlah jenis tarif mencapai 1.517 

jenis tariff berdasarkan PP No. 

012 Tahun 2014, PP No. 4 Tahun 

2012, PP No. 33 Tahun 2014, dan 

PP No. 44 Tahun 2014. Komponen 

pertama adalah PNBP Sumber Daya 

Alam (PNBP SDA) yang terdiri 

dari Dana Reboisasi (DR), Provisi 

Sumber Daya Hutan (PSDH), Izin 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu (IIUPHHK), dan Penggunaan 

Kawasan hutan (PKH). Komponen 

kedua adalah PNBP Lainnya dalam 

bentuk pelayanan, yang terdiri dari 

Grafik  1 Kontribusi PDB Kehutanan dan Penebangan Kayu

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Grafik 2 Pertumbuhan PDB Kehutanan dan Penebangan Kayu

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

jasa laboratorium pengendalian 

dampak lingkungan, jasa 

pendidikan dan pelatihan di bidang 

lingkungan hidup, dan sebagainya. 

Komponen PNBP terakhir adalah 

PNBP BLU yaitu Badan Layanan 

Umum Pusat Pembiayaan 

Pembangunan Hutan (BLU PPPH).

Dari tiga komponen PNBP di sektor 

kehutanan, PNBP SDA memiliki 

kontribusi tertinggi mencapai lebih 

dari 80 persen sejak tahun 2016. 

Selama periode tahun 2014-2018, 

PNBP SDA Kehutanan cenderung 

mengalami peningkatan dengan 

tingkat pertumbuhan rata-rata 9,8 

persen dan nilai besaran PNBP 

berkisar Rp3,7 triliun hingga Rp4,8 

triliun. Adapun kontributor utama 

PNBP SDA berasal dari DR, PSDH, 

dan PKH. 
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PNBP SDA tahun 2018 meningkat 

cukup tinggi. Peningkatan PNBP 

SDA Kehutanan tahun 2018 

disebabkan oleh beberapa faktor 

antara lain revisi penetapan 

harga patokan hasil hutan 

untuk perhitungan PSDH yang 

diberlakukan sejak 9 Februari 2018 

yang diikuti peningkatan produksi 

hutan alam dan hutan tanaman, 

ketentuan pembayaran di muka 

untuk PSDH dan DR sebesar 25 

persen sebelum terbit izin IPK, 

pelunasan tunggakan PSDH, DR, 

serta PKH, kenaikan nilai tukar 

rupiah terhadap dollar Amerika 

untuk pungutan DR, perbaikan 

administrasi seperti post audit 

sebagai bentuk pengawasan dan 

penagihan tunggakan PNBP lebih 

intensif dan integrasi sistem 

informasi PNBP (SIPUHH, SIPNBP 

dengan SIMPONI).

Perkembangan PNBP Kehutanan 

di masing-masing komponen 

dipengaruhi oleh faktor-faktor 

yang berbeda. Khusus untuk PNBP 

SDA kehutanan dipengaruhi oleh 

beberapa indikator diantaranya 

adalah harga patokan (harga 

komoditas), volume produksi atau 

Grafik  3 PNBP Kehutanan 2016-2018 (Rp Triliun)

Sumber: Kementerian Keuanganh (data diolah)

permintaan pasar, dan perubahan 

nilai tukar. Harga patokan kayu 

diatur dalam Peraturan Menteri 

Kehutanan dan Lingkungan Hidup 

sedangkan tarif PNBP diatur dalam 

Peraturan Pemerintah. Sementara, 

harga patokan pengenaan PSDH 

sedang dilakukan revisi dan 

penyesuaian oleh Pemerintah. 

Salah satu indikator penting 

dalam penghitungan PNBP SDA 

Kehutanan adalah produksi kayu, 

yang juga dapat dinilai sebagai 

kinerja sektor kehutanan. Produksi 

kayu terbagi menjadi dua yaitu, 

produksi kayu bulat hutan alam 

dan produksi kayu bulat hutan 

tanam. Produksi kayu bulat untuk 

hutan alam sejak tahun 2014 

sebesar 5,85 juta m3 hingga 2017 

sebesar 5,41 juta m3 cenderung 

mengalami penurunan. Namun 

pada tahun 2018 produksi kayu 

bulat untuk hutan alam meningkat 

secara siginifikan menjadi 8,59 

juta m3. Kondisi yang sama juga 

terjadi pada produksi kayu bulat 

hutan tanam yang juga mengalami 

kenaikan dari 26,05 juta m3 tahun 

2014 menjadi 40,13 m3 tahun 2018. 

Tren positif tersebut juga diikuti 

peningkatan luas izin di hutan 

tanam.

Kehutanan Indonesia Ke 
Depan
Indonesia telah menunjukkan 

kinerja ekonomi yang positif 

di sektor kehutanan dalam 

beberapa tahun ini. Pemerintah 

terus berupaya dengan 

berbagai kebijakan untuk 

terus mengoptimalkan dampak 

ekonomi dari sektor kehutanan 

seperti penciptaan lapangan 

kerja, berkontribusi terhadap 

ekspor Indonesia dan sebagainya. 

Namun, berbagai kebijakan untuk 

mengoptimalkan keekonomian 

sektor kehutanan harus tetap 

memperhatikan aspek sosial dan 

ekologi tersebut. Aspek sosial 

dan ekologi ini bukanlah bentuk 

hambatan dalam mencapai aspek 

ekonomi akan tetapi menjadi aspek 

yang perlu diperhatikan secara 

khusus karena hutan juga memiliki 

fungsi yang berpengaruh terhadap 

kehidupan manusia dan makhluk 

hidup lainnya. Melihat tren yang 

positif ini, sudah sangat tepat 

pengelolaan hutan sebagaimana 

dalam SFM diterapkan di Indonesia.

Kinerja ekonomi kehutanan yang 

positif ini juga berkontribusi 

langsung terhadap APBN 

dalam bentuk PNBP. PNBP SDA 

Kehutanan memiliki kontribusi 

yang besar dibandingkan PNBP 

Lainnya dan BLU di sektor 

kehutanan. Berbagai kebijakan 

utama seperti revisi aturan 

terkait penggabungan tarif dan 

penyesuaikan harga patokan 

pengenaan PSDH harus segera 

diselesaikan sehingga diharapkan 

dapat meningkatkan kontribusi 

PNBP di sektor kehutanan dengan 

lebih optimal.
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P residen Jokowi telah mengumumkan 

Kalimantan Timur sebagai ibukota 

negara (IKN) yang baru. Pertanyaan 

yang kemudian muncul adalah 

bagaimana ibu kota baru akan dirancang? 

Dewasa ini kota-kota di dunia tengah 

dihadapkan pada transformasi demografi, 

morfologi, dan lingkungan yang begitu masif. 

Sementara pada saat yang sama, tingkat 

urbanisasi terus meninggi. Diperkirakan 70 

persen total populasi dunia akan tinggal di 

kawasan perkotaan pada tahun 2050. Guna 

mengakomodasi dan menyiasati urbanisasi 

Arif Budi Rahman*

Merancang Ibu Kota 
Baru (Yang) Smart

  ___________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
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dan kompleksitas perkotaan, ide 

kota cerdas nampak menjadi 

niscaya.

Kendati secara definisi belum 

jelas benar, istilah kota cerdas 

telah begitu populer dalam tiga 

dasawarsa terakhir. Secara umum, 

kota cerdas sering dimaknai 

sebagai kota berbasis   internet 

atau teknologi. Keberadaan 

teknologi digital dipercaya akan 

mempermudah pengelolaan 

keruwetan dan karut marut 

problema kota.

Pemindahan ibu kota negara 

ke luar Pulau Jawa merupakan 

momentum bagi perencanaan dan 

tata kelola perkotaan berbasis 

kota cerdas. Ibu kota baru mesti 

mampu mengakomodasi aneka 

problema kota. Persoalan pelik 

seperti polusi udara, kemacetan, 

banjir, kriminalitas, dan layanan 

publik yang tertata perlu menjadi 

pertimbangan utama. 

Menurut literatur (lihat 

misalnya  Anthopoulos , 2017, 

Soyinka, 2016. Cohen 2013), 

ukuran kota cerdas mensyaratkan 

setidaknya enam indikator 

utama; lingkungan (Smart 

Environment), layanan (Smart 

Service), pemerintahan (Smart 

Governance), ekonomi (Smart 

Economy), masyarakat (Smart 

lingkungan perlu dilakukan untuk 

meminimalisir potensi bencana. 

Harus disadari potensi kebakaran 

hutan dan lahan serta bencana 

kabut asap di Kabupaten Penajam 

Paser Utara cukup besar. Tata 

ruang   berbasis risiko bencana 

diharapkan dapat mereduksi 

ancaman bencana tersebut.

Tambahan pula, pembangunan ibu 

kota baru merupakan momentum 

memperbaiki lahan dan lingkungan 

yang rusak akibat aktivitas 

pertambangan. Menurut perkiraan 

Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan ada ratusan 

lubang bekas tambang dengan luas 

mencapai 180.000 hektar.

Kedua, Smart Transportation 

merujuk pada pemanfaatan 

teknologi bagi fasilitas transportasi. 

Transportasi bertanggungjawab 

terhadap 85% emisi karbon 

(ASEAN - German Technical 

Cooperation, 2016). Oleh karena itu 

implementasi strategi transportasi 

hijau menjadi urgen. Transportasi 

hijau menitikberatkan pada 

mobilitas ramah lingkungan dan 

tidak membahayakan kesehatan. 

Seiring dengan komitmen global 

menurunkan emisi gas rumah kaca 

(GRK), sistem transportasi yang 

ramah lingkungan telah menjadi 

tren di berbagai kota dunia. 

Hirarki tertinggi transportasi hijau 

adalah berjalan kaki, bersepeda, 

transportasi publik, pooling car, dan 

terakhir mengendarai mobil pribadi 

(Yin & Li, 2009).

Jadi, untuk mobilitas jarak dekat, 

penyediaan sarana pedestrian 

yang memadai dan jalur sepeda 

yang andal menjadi urgen. Untuk 

mobilitas jarak jauh, sistem 

transportasi massal berbasis rel 

seperti KRL, Moda Raya Terpadu, 

Gambar Indikator Kota Cerdas

People), dan kualitas hidup (Smart 

Living). Enam komponen tersebut 

saling terkait yang memerlukan 

infrastruktur teknologi informasi 

dan komunikasi (TIK) untuk 

mengumpulkan seluruh data yang 

lantas digunakan untuk menjamin 

pelayanan terbaik bagi warga 

kota.

Pertama, Smart Environment. 

Ini merujuk pada inovasi dan 

penggunaan TIK untuk menjaga 

kelestarian lingkungan. Misalnya 

sistem pengelolaan sampah, 

pemantau polusi, mekanisme 

pengelolaan bencana, ataupun 

pengendalian emisi udara. 

Komitmen membangun IKN 

tanpa merusak lingkungan 

menjadi tantangan yang harus 

dihadapi pemerintah. Hal ini 

karena area yang akan digunakan 

pembangunan ibu kota baru 

terdapat wilayah konservasi. 

Berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Kehutanan No 160/

MENHUT-II/2004, kawasan 

seluas 61.850 hektare di taman 

hutan raya (Tahura) Bukit 

Soeharto ditetapkan sebagai 

hutan penelitian, pendidikan, 

perlindungan, wisata alam, dan 

konservasi.

Kajian komprehensif terkait daya 

dukung SDA dan daya tampung 
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dan kereta ringan (LRT) serta 

kendaraan listrik merupakan 

tumpuan utama.

Ketiga, Smart Governance. Inti 

dari smart governance adalah 

kemajuan teknologi dimanfaatkan 

untuk memajukan layanan kepada 

masyarakat, meningkatkan 

partisipasi, dan rasa memiliki. 

Pemerintah mempergunakan 

data untuk meningkatkan 

kualitas layanan, terpadu, dan 

ada peran serta masyarakat demi 

kesejahtaraan bersama (harsh 

and ichalkaranje, 2015). Misalnya 

di Jepara, pemerintah daerah 

meluncurkan aplikasi pengecekan 

ketersediaan ruang rawat inap 

untuk meminimalisir antrean 

pasien di RSUD. Di DKI Jakarta ada 

aplikasi Qlue yang dinilai berhasil 

mengurangi mayoritas titik banjir. 

Resep sukses kota cerdas adalah 

tanggap dengan hajat warga. 

Kota yang inovatif dan terbuka 

merupakan prasyarat sebuah kota 

cerdas. Beberapa elemen kunci 

dalam smart government meliputi 

transparansi dalam pengambilan 

keputusan, keterbukaan informasi, 

dan partisipasi seluruh kalangan 

masyarakat (Scholl and Scholl, 

2014).

Empat adalah Smart Economy. 

Inovasi teknologi digunakan 

mendongkrak dan memperkuat 

pengembangan bisnis, tenaga 

kerja, dan pertumbuhan ekonomi. 

Tidak ada definisi pasti terkait 

smart economy. Namun biasanya 

istilah itu dipakai merujuk 

pada aktivitas peningkatan 

produktivitas dan tenaga kerja. 

Kemajuan teknologi dipakai sebagai 

pendukung transformasi ekonomi 

melalui inovasi, kewirausahaan, 

fleksibilitas pasar kerja, dan jejaring 

internasional (Anthopoulos , 2017)

Teknologi yang menawarkan solusi 

bagi aneka permasalahan warga 

yang unik dapat mendorong inovasi 

bisnis. belajar dari beberapa inovasi 

ekonomi lokal, misalnya di Boyolali 

Jawa Tengah dan di Kabupaten 

Sumbawa, Nusa Tenggara Barat 

dikembangkan aplikasi sistem 

informasi peternakan sapi yang 

berisi identitas pemilik hingga 

kualitas indukan dan bibitnya.

Lima, Smart People merujuk pada 

sebuah kota yang memberi ruang 

kreativitas dan mendorong inovasi 

warganya. Ada mekanisme bottom-

up dalam proses pengambilan 

keputusan pembangunan kota. 

Dalam indikator ini   meliputi pula 

partisipasi warga dalam hal-ihwal 

pengelolaan kota. Diperkirakan ibu 

kota baru akan dihuni 1,5 juta jiwa 

yang rata-rata berprofesi sebagai 

aparatur sipil negara. Dalam kondisi 

demikian, kualitas SDM termasuk 

cukup mempuni untuk memberikan 

masukan baik dari sisi demand 

(menyumbang ide pembangunan) 

maupun supply (terlibat langsung 

dalam proses pengambilan 

keputusan).

Terakhir, Smart Living bertumpu 

pada inovasi untuk meningkatkan 

kualitas hidup warga kota. Dimensi 

kualitas kehidupan terutama 

mencakup masalah kesehatan dan 

pendidikan. Didalamnya ada sistem 

pembelajaran, kreativitas, dan 

ujungnya tentu saja memberikan 

kenyamanan dan kebahagiaan 

warganya. Mengingat ibu kota 

baru akan dibangun dari nol, 

infrastruktur pendukung harus 

dirancang sejak awal memakai   

pendekatan kota cerdas. Misalnya 

untuk pasokan energi, air, 

persampahan, transportasi, 

hingga   gedung dan perumahan 

harus mengedepankan konsep 

keberlanjutan.

Sebagai negara berkembang, 

penyediaan kebutuhan dasar seperti 

air bersih, perumahan murah, 

akses pendidikan, dan pengelolaan 

sampah merupakan layer pertama 

dari konsep kota cerdas. Teknologi 

sekedar sarana memudahkan warga 

bekerja dan tinggal.

Jadi, kota cerdas tidak semata 

mencakup aspek teknologi (dan 

ekologi). Walaupun teknologi 

informasi dan komunikasi 

merupakan prasyarat   sebuah 

kota cerdas, ia meliputi pula 

dimensi manusia dan lembaga. 

Kota cerdas tidak sinonim dengan 

digitalisasi. Ibu kota baru adalah 

hotspot bagi aktivitas bisnis, politik, 

dan ajang berkreasi warganya. 

Diatas itu semua, dalam proses 

pembangunan harus diawali 

dengan perencanaan yang mengacu 

pada konsep kota cerdas yang 

menekankan bahwa faktor manusia 

menjadi pertimbangan utama.
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Revolusi Industri 4.0,  
Society 5.0, dan Dukungan 
Pada UMKM Usaha Mikro

  ___________________________________________________________________________
*) Tenaga Pengkaji dan Pegawai pada Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Syafriadi dan Rudi Andika*)

Dalam arahannya untuk 

Kabinet Indonesia Maju, 

Presiden Joko Widodo 

berkomitmen untuk 

menarik lebih banyak investasi 

demi membuka lapangan pekerjaan. 

Kinerja perekonomian domestik 

tentunya akan sangat signifikan 

untuk memastikan masuknya 

investasi ke Indonesia. Ketahanan 

dan kekuatan perekonomian 

domestik tersebut tentunya tidak 

hanya diarahkan pada penguatan 

sektor usaha besar saja, tetapi 

juga pada Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM). 

Penguatan UMKM sejatinya 

selaras dengan penguatan daya 

saing bangsa. Hal ini semakin 

mendesak mengingat kita sudah 

berada di era Revolusi Industri 

4.0. Istilah Revolusi Industri 4.0 

ini muncul pertama kali pada 

Hannover Fair 2011, sebuah event 

diperkenalkannya inisiatif-inisiatif 

strategis dalam rangka membuat 

Jerman menjadi pemimpin pasar 

dan industri manufaktur modern 

di dunia. Sejak itu, istilah Revolusi 

Industri 4.0 semakin mendunia 

dan menjadi stimulus tumbuh 

kembangnya industri digital. 

Menyusul gaung Revolusi Industri 

4.0, pada Januari 2019, Jepang 
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memperkenalkan Society 5.0. 

Di saat banyak profesi akan 

terdisrupsi oleh Revolusi Industri 

4.0, Society 5.0 bermimpi agar 

manusia sebagai pusat tatanan, 

tidak mengalami kerugian atas 

hadirnya teknologi yang pada 

hakikat kelahirannya harus 

membawa kebaikan bagi umat 

manusia. Bagi Jepang, hal ini 

sangat relevan dalam menghadapi 

salah satu isu yang krusial bagi 

mereka, yaitu aging population. 

Populasi yang menua ini identik 

dengan masalah kesehatan, gaya 

hidup dan bekerja, perumahan, dan 

sebagainya. 

Pemerintah Indonesia harus 

dapat merespon dinamika global 

tersebut. Respon yang cepat akan 

membawa manfaat, sebaliknya 

kelambanan akan menyebabkan 

kita ketinggalan. Dalam dunia 

usaha misalnya, revolusi industri 

telah membawa berkah bagi 

beberapa start-up untuk mampu 

berkembang menjadi unicorn, 

raksasa baru dengan valuasi aset di 

atas USD 1 miliar. Manfaat positif 

yang semula banyak dinikmati 

oleh pelaku usaha besar kini juga 

dapat dinikmati oleh pelaku usaha 

menengah yang kreatif. 

Lalu, bagaimana dengan UMKM? 

Apa yang dilakukan pemerintah 

untuk meningkatkan kinerja 

perekenomian, khususnya 

penguatan terhadap usaha kecil 

dan mikro?

Dukungan Pada UMKM

Berdasarkan data terkini, terdapat 

sekitar 62,9 juta UMKM atau 99% 

dari usaha bisnis di Indonesia, 

dimana 44 juta atau 70% di 

antaranya adalah pengusaha 

dalam skala yang lebih mikro. 

Bila dibandingkan dengan negara 

lain di dunia, kontribusi UMKM 

Indonesia pada perekonomian 

tergolong relatif besar. Di sisi lain, 

pengalaman di saat Krisis Asia di 

tahun 1998 telah membuktikan 

bahwa imbas krisis pada sektor 

UMKM relatif minimal. Namun 

demikian aksesibilitas modal yang 

mereka miliki sangat terbatas. 

Tidak banyak investor atau kreditur 

yang tertarik pada usaha kecil 

dan mikro.Tanpa adanya campur 

tangan pemerintah, usaha kecil 

dan mikro akan sangat sulit 

untuk memperoleh sumber modal 

dalam memutus vicious circle 

yang menghambat kemajuan 

usaha mereka. Oleh karena itu, 

Pemerintah perlu melakukan 

intervensi akses permodalan 

melalui pemberian kredit kepada 

pelaku usaha kecil dan mikro.

Menyikapi kondisi tersebut, telah 

diinisiasi program pembiayaan 

mikro (micro finance) untuk usaha 

mikro produktif, tetapi non-

bankable, dengan nama Program 

Pembiayaan Usaha Ultra Mikro 

(UMi) pada 2017. Program ini 

memberikan plafon maksimal 

Rp10 juta, suatu jumlah yang 

belum tentu dapat diperoleh dari 

kredit perbankan. Segmen debitur 

inilah yang belum secara optimal 

tersentuh oleh pemilik modal 

swasta maupun pemerintah. 

Dalam sejarahnya, micro finance 

mengakar pada dua fase besar 

yaitu: 1) periode akhir 1800-an 

hingga awal 1900-an di mana 

petani di pedesaan menjadi obyek 

utama pembiayaan mikro baik di 

Eropa, Kanada, maupun Amerika 

Latin; dan 2) periode 1970-an 

hingga 1980-an, ditandai dengan 

pendirian Shorebank, sebuah 

bank pembiayaan mikro pertama 

di Chicago pada tahun 1974, dan 

munculnya Grameen Bank pada 

1983 di Bangladesh yang didirikan 

oleh Mohammad Yunus (pemenang 

Nobel tahun 2006). 

Di Indonesia, pembiayaan mikro 

telah dikenal sejak 1895, saat 

seorang patih Purwokerto, Raden 

Bei Wiriaatmadja mendirikan 

Hulp en Spaarbank der Inlandsche 

Bestuurs Ambtenaren atau Bank 

Bantuan dan Tabungan Pegawai, 

yang kemudian diubah menjadi 

Bank Kredit Rakyat atau Bank 

Rakyat oleh seorang Belanda 

bernama De Wolf van Wester 

Rode. Seiring dengan semakin 

dikenalnya uang sebagai alat tukar, 

berdiri Badan Kredit Desa (BKD) 

pada tahun 1904. Pada tahun 1934, 

Bank Rakyat digabung ke dalam 

Algemene Volkscredietbank (AVB), 

yang kemudian berubah menjadi 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) hingga 

saat ini. 

Di periode awal kemerdekaan 

hingga akhir 1960-an, pembiayaan 

mikro tidak mengalami 

perkembangan yang signifikan. 

Baru di awal 1970-an pembiayaan 

mikro mulai menggeliat sejak 

Pemerintah mendirikan bank di 27 

propinsi, serta adanya insentif bagi 

pendirian Bank Perkreditan Rakyat 

(BPR). Dalam perjalanannya, dikenal 

beberapa jenis pembiayaan kepada 

UMKM, seperti Kredit Usaha 

Rakyat Kecil (KURK), Kredit Usaha 

Pedesaan (Kupedes), Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) dan yang paling 

anyar adalah pembiayaan UMi.

Pembiayaan UMi saat ini dijalankan 

oleh Pusat Investasi Pemerintah 

(PIP), sebuah BLU di bawah Ditjen 

Perbendaharaan Kementerian 

Keuangan. Dalam operasionalnya, 

PIP bekerjasama dengan Lembaga 
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Keuangan Bukan Bank (LKBB): PT. 

Bahana Artha Ventura (BAV), PT. 

Pegadaian, dan PT. Permodalan 

Nasional Madani (PNM) dan 39 

linkage penyalur yaitu 36 koperasi 

dan 3 LKMA (Lembaga Keuangan 

Mikro Agribisnis). Pembiayaan 

ini diharapkan mampu menjawab 

tantangan keuangan inklusif, 

sebagaimana dirancang di dalam 

Perpres Nomor 82 Tahun 2016 

tentang Strategi Nasional Keuangan 

Inklusif. 

Dalam menyikapi hadirnya Revolusi 

Industri 4.0, program pembiayaan 

UMi telah mulai memanfaatkan 

kehadiran teknologi digital dengan 

meluncurkan Uji Coba Digitalisasi 

Pembiayaan UMI pada 11 Desember 

2018. Program ini tentunya selaras 

dengan deklarasi negara-negara 

G-20 untuk mengembangkan 

ekonomi digital yang berfokus pada 

UMKM, yang diharapkan dapat 

meningkatkan derajat kesejahteraan 

seluruh masyarakat.

Program digitalisasi ini akan 

mempermudah penyaluran dana 

kepada masyarakat dan debitur 

dapat memilih metode cashless 

dengan memanfaatkan platform 

dan teknologi uang elektronik 

yang dimiliki oleh Penyedia Jasa 

Sistem Pembayaran (PJSP, fintech). 

Untuk peluncuran uji coba ini, PIP 

telah menggandeng tiga platform 

uang elektronik dan satu platform 

marketplace, yaitu GoPay, T-cash, 

T-money, dan Bukalapak.

Penyedia platform uang elektronik 

dan marketplace lainnya tentunya 

dapat turut berpartisipasi dalam 

program pembiayaan UMi. 

Partisipasi ini diharapkan dapat 

meningkatkan ekonomi kerakyatan 

selain raihan keuntungan yang juga 

dapat dinikmati. Senada dengan 

harapan tersebut, Morrar, Arman, 

dan Mousa (2017) menyatakan 

“The social perspective demonstrates 

that technical innovations are likely 

to positively affect the diffusion of 

social innovation, and vice versa. 

The technological revolution that 

accompanies the Industry 4.0 achieve 

its true potential in combination with 

social innovation. Hence, businesses 

that succeed in Industry 4.0 will be 

those that offer both social progress 

and economic benefits.” 

Selain bagi debitur, program 

digitalisasi UMi ini juga membawa 

manfaat bagi pemerintah, yaitu: a) 

mempermudah penyimpanan data 

debitur; b) memungkinkan evaluasi 

kredit secara lebih terperinci; c) 

mengenal debitur dengan lebih 

mudah; d) program pembiayaan 

kredit pemerintah akan lebih 

efisien; dan e) pembiayaan UMi 

mampu menjangkau area yang 

lebih luas dalam waktu yang sangat 

singkat. 

Hingga November 2019, nilai 

penyaluran pembiayaan UMi 

mencapai Rp3,9 triliun kepada 

1,37 juta debitur di 34 provinsi 

di Indonesia. Dari jumlah debitur 

tersebut, sekitar 93% nya adalah 

debitur dengan plafon hingga Rp.5 

juta. Pemerintah optimis bahwa 

pembiayaan UMi ini akan bisa 

dinikmati oleh 1,4 juta nasabah 

hingga akhir tahun 2019.

Dalam program digitalisasi 

pembiayaan UMi ini, telah 

dilakukan uji coba pencairan 

kepada debitur (disbursement 

system) melalui saldo uang 

elektronik dan saldo marketplace. 

Masyarakat cukup antusias 

dengan kemudahan pencairan dan 

pemanfaatan dana UMi. Sedikit 

kendala yang dirasakan adalah 

ketersediaan merchant yang belum 

menjangkau hingga ke pelosok 

dimana ekosistem debitur UMi 

berada. Dalam waktu dekat, akan 

dikembangkan penambahan fitur 

pembayaran cicilan (repayment 

system) melalui fitur terintegrasi 

dalam aplikasi yang digunakan.

Dengan berbagai manfaat 

program ini, masyarakat tentunya 

diharapkan dapat merespon lebih 

antusias. Segenap masyarakat perlu 

beradaptasi dengan era revolusi ini, 

mengingat budaya digital bukan 

lagi sekedar kebutuhan, tetapi 

sebuah keniscayaan. Adaptasi 

terhadap Revolusi Industri 4.0 dan 

Society 5.0 merupakan respon 

mutlak yang harus dilakukan 

oleh setiap negara, termasuk 

Indonesia. Sebagai negara dengan 

kondisi geografis yang luas, serta 

bonus demografi yang besar, maka 

pemanfaatan teknologi jelas akan 

mampu membawa manfaat yang 

besar untuk tumbuh bersaing di 

lingkungan global. 

Oleh karena itu, inisiasi digitalisasi 

pembiayaan UMi perlu untuk terus 

ditumbuhkembangkan dengan 

mengusung aplikasi mobile device 

yang lebih user-friendly. Perubahan 

budaya dan pola hidup masyarakat 

sebagai dampak dari Revolusi 

Industri 4.0 pun harus dikelola 

dengan baik agar era disrupsi 

dapat memberikan manfaat yang 

kontributif bagi semua kalangan, 

termasuk kelompok debitur 

pembiayaan UMi agar mampu naik 

kelas menjadi debitur KUR.

Perkembangan teknologi tentunya 

mendorong pemerintah untuk 

melakukan berbagai harmonisasi 

peraturan dan kebijakan guna 

merespon lahirnya ekosistem yang 

baru; memberikan insentif investasi 
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Gambar  1  Rencana Kerja sama Pendanaan dan Pembiayaan

Sumber: Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu RI

teknologi; dan mengoptimalkan 

situasi demografis Indonesia. 

Berkebalikan dengan Jepang, kita 

justru menikmati bonus demografi, 

sehingga harus dioptimalkan 

untuk memperkuat daya saing 

global. Hal ini sudah direspon 

dengan baik oleh pemerintah dan 

akan terus dilanjutkan di masa 

depan, diantaranya tercermin 

dari pencanangan tema Rencana 

Kerja Pemerintah (RKP) tahun 

2020, yakni ‘Peningkatan SDM 

untuk Pertumbuhan Berkualitas’ 

yang didukung APBN 2020 yang 

bertemakan “Mendukung Indonesia 

Maju”, dimana kebijakan fiskal 

akan diarahkan untuk mendukung 

akselerasi daya saing melalui 

inovasi dan penguatan kualitas 

SDM, agar siap berkompetisi dan 

beradaptasi dengan kemajuan 

industri dan teknologi. 

Sebagai pengguna internet ke-5 

terbesar di dunia, dimana sekitar 

175 juta pengguna atau 65% 

penduduk Indonesia, dimana 

pengguna internet di daerah 

rural saja sebesar 62% dari total 

penduduk di daerah rural, dan 

pengguna internet di daerah 

urban sebesar 74%, maka hal ini 

tentunya menjadi modal besar 

untuk kesuksesan digitaliasasi 

pembiayaan UMi ke depan, terlebih 

dengan telah selesainya proyek 

satelit Palapa Ring. 

Tantangan ke depan bagi tumbuh 

kembangnya pembiayaan 

microfinance di era Revolusi 

Industri 4.0 dan Society 5.0 adalah 

proses edukasi yang berkelanjutan 

serta penataan dan penguatan 

ekosistem yang sesuai dengan 

budaya dan karakteristik Indonesia. 

Sehingga kontribusi UMKM dalam 

turut memperkokoh ketahanan dan 

kekuatan perekonomian Indonesia 

akan semakin signifikan
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banyak hal yang harus dilakukan. 

Tanpa kontribusi semua pihak dan 

didukung oleh gerakan masyarakat, 

Indonesia harus sama-sama 

mencegah agar SDGs tidak hanya 

menjadi sebatas goals saja. 

Hal tersebut diamini oleh Prof. 

Dr. Enny Sudarmonowati saat 

tim Warta Fiskal menemui 

sosok perempuan cerdas ini 

di kantornya, Pusat Penelitian 

Bioteknologi LIPI, Cibinong Science 

Centre, Botanic Garden, Bogor. 

Beliau lalu melanjutkan, “Tahun 

2020 memiliki arti penting bagi 

hampir seluruh negara di dunia, 

tak terkecuali Indonesia, karena 

di tahun 2020, menandakan 10 

tahun lagi janji 193 negara di dunia 

untuk mewujudkan 17 tujuan 

pembangunan berkelanjutan akan 

berakhir. Tentu, untuk mencapai 

target yang disepakati pada Sidang 

Umum Perserikatan Bangsa – 

Bangsa pada September 2015, di 

New York, Amerika Serikat ini, 

dibutuhkan upaya – upaya yang 

tidak hanya melibatkan pemerintah 

tetapi juga sektor swasta, NGO dan 

juga masyarakat luas.” 

Secara umum, dibandingkan 

dengan 10 tahun yang lalu, kondisi 

lingkungan global  tanpa campur 

tangan manusia termasuk Indonesia 

saat ini dapat dikatakan memburuk. 

Hal tersebut dapat dilihat dari 

pemanasan bumi yang semakin 

terasa beberapa tahun terakhir ini.  

Salah satu publikasi NASA bahkan 

menyatakan bahwa tahun 2019 

merupakan tahun dengan suhu 

terpanas sejak 140 tahun yang lalu. 

Kenaikan suhu bumi hingga saat ini 

telah mencapai 0,98° Celcius.  

Selain dari indikator suhu yang 

mengalami kenaikan, muncul 

problem lain sebagai akibat dari 

suhu bumi yang memanas, 

yaitu mencairnya es di kutub. 

Dampaknya, seperti efek domino, 

menggoyahkan berbagai sektor 

dan ekosistem, termasuk di 

dalamnya keanekaragaman hayati 

(kehati) kita. Biodiversitas atau 

keanekaragaman hayati ini adalah 

sumber dari pangan manusia, 

sehingga jika sumber pangan 

terganggu, maka ketersediaan 

pangan juga akan terdampak. Oleh 

karena itu, kita harus melakukan 

banyak hal untuk menjaga 

keseimbangan lingkungan yang 

sudah semakin memburuk, salah 

satunya dengan mencapai tujuan 

pembangunan berkelanjutan 

(SDGs).   

Di Indonesia sendiri, Prof. 

Enny menjelaskan, sudah 

banyak langkah yang dilakukan 

pemerintah untuk mencapai 

2 dari 17 tujuan SDGs yang 

dicanangkan, yaitu ekosistem laut 

pada Tujuan 14 dan ekosistem 

darat pada Tujuan 15. Selain 

menambah jumlah cagar biosfer 

di Indonesia yang ditetapkan 

UNESCO untuk mengatasi tujuan  

life on land, upaya lain yang telah 

dilakukan pemerintah yaitu dengan 

membentuk payung hukum, mulai 

dari Undang – Undang, Perpres, PP 

sampai aturan teknis terkait. 

“Banyak peraturan dan undang – 

undang yang diterbitkan untuk 

keberlanjutan sumber daya hayati. 

Namun, sumber daya hayati 

ini tidak hanya terbatas pada 

Tujuan 15 (life on land) dan 14 (life 

below water), tetapi juga climate 

change di Tujuan 13. Ketiganya 

berhubungan erat satu sama lain,” 

jelas wanita yang saat ini menjabat 

sebagai Presiden International 

Co-ordinating Council of the Man 

and the Biosphere Programme 

(ICC-MAB) UNESCO. Bahkan, juga 

mempengaruhi tujuan lainnya 

walaupun ada yang tidak langsung.

Disamping penyediaan dasar 

hukum, upaya lain yang dilakukan 

untuk melestarikan ekosistem laut 

dan sumber daya hati di dalamnya, 

ialah konservasi kawasan 

perairan yang hingga saat ini 

berdasarkan publikasi Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, sudah 

mencapai 20 juta hektar. Dengan 

coverage wilayah konservasi 

tersebut, Indonesia menurutnya 

berhasil memenuhi janji yang 

dideklarasikan pada World 

Ocean Conference di Manado 

tahun 2009, yaitu melakukan 

konservasi wilayah perairan seluas 

20 juta hektar pada tahun 2020. 

“Kita sudah mencapai target 20 

juta hektar di tahun 2018 yang 

mencakup 177 kawasan konservasi 

perairan. Jumlah tersebut sama 

dengan 6,42% dari kawasan 

perairan di Indonesia,” terang Prof. 

Enny.

Namun, lebih lanjut ia menjelaskan, 

target pelestarian life below water 

SDGs dipatok sebesar 10% kawasan 

pesisir pada tahun 2020. Dengan 

laju polusi yang semakin cepat 

dan masalah laut lainnya seperti 

acidification dan coral bleaching, 

diperlukan usaha yang lebih keras 

untuk mencapai target life below 

water ini. 

Sementara itu, pada Tujuan 

15 life on land , Prof. Enny 

mengungkapkan lebih banyak 

lagi upaya yang telah ditempuh 

pemerintah. Misalnya saja, upaya 

untuk meminimalisasi kebakaran 

hutan dan lahan (karhutla). 

Prof. Enny menyatakan bahwa 

dibandingkan beberapa yang tahun 
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lalu, saat ini berdasarkan data 

karhutla menunjukkan  penurunan. 

“Jika dilihat dari tahun 2016, 

hingga saat ini, menunjukkan 

perbaikan walaupun tahun lalu 

sempat kembali meningkat sedikit 

jumlahnya, namun karhutla yang 

umumnya karena pembukaan 

lahan dengan cara pembakaran 

oleh oknum tidak bertanggung 

jawab, sudah sangat ditekan oleh 

pemerintah,” jelasnya. 

Selain itu, jika berbicara tentang 

Man and Biosphere (MAB), saat 

ini kita sudah memiliki 16 cagar 

biosfer dari 701 cagar biosfer yang 

tersebar di 124 negara di dunia 

yang statusnya ditetapkan secara 

internasional oleh UNESCO. Cagar 

biosfer ini dianggap sebagai model 

yang tepat untuk mengurangi lahan 

terdegradasi dan laju deforestasi 

yang merupakan ancaman 

bagi keanekaragaman hayati 

dengan melestarikan keragaman 

hayati, namun pembangunan 

berkelanjutan dapat berjalan. 

Mengapa demikian? Prof. Enny 

yakin bahwa dengan adanya cagar 

biosfer, keseimbangan dengan 

alam akan terwujud, karena 

kehidupan manusia, makhluk lain 

dan lingkungannya dapat berjalan 

beriringan. “Kata kuncinya ialah 

harmonisasi manusia dengan 

lingkungannya. Jadi manusia yang 

hidup di zona penyangga dan 

zona transisi yang merupakan 

wilayah pemerintah daerah, tidak 

akan mengganggu keutuhan dan 

kehidupan makhluk hidup di 

zona inti (kawasan konservasi, 

red.),” ungkap mantan Deputi 

Ilmu Pengetahuan Hayati LIPI 

(periode 2014-2019) ini. Cagar 

Biosfer memiliki tiga zona yang 

terdiri dari zona inti atau zona 

konservasi yang mempunyai 

payung hukum seperti Taman 

Nasional, Cagar Alam, Suaka 

Margasatwa; zona penyangga 

(buffer) yang biasanya digunakan 

untuk pengembangan terbatas  

seperti rekreasi (ekoturisme) dan 

edukasi, dan zona transisi yang 

dapat digunakan oleh manusia 

untuk melakukan kegiatan 

pemanfaatan sumber daya alam 

seperti pertanian, perkebunan dan 

pendirian pemukiman. Dengan 

demikian, manusia tidak akan 

mengganggu kelestarian sumber 

daya alam di kawasan konservasi, 

sementara fauna yang berada 

di kawasan tersebut juga tidak 

akan keluar dari habitat aslinya 

dan mengganggu manusia seperti 

kasus yang ramai baru-baru ini 

ada harimau di permukiman 

penduduk. Hal ini karena tercipta 

keselarasan diantara makhluk 

hidup serta alamnya.

Selain itu, karena statusnya 

sebagai cagar biosfer yang 

merupakan jaringan cagar 

biosfer dunia (World Network 

Biosphere Reserve), dunia juga 

ikut memperhatikan, sehingga 

ketika ada permasalahan seperti 

kebakaran hutan dan lahan 

(karhutla), para pihak yang 

berwenang dan bertanggung 

jawab  untuk menangani kejadian 

tersebut, segera berupaya 

keras cepat bergerak agar 

tidak terjadi kerusakan yang 

semakin parah. Oleh karena 

itu, ia bersama dengan LIPI dan 

pihak lain yang terkait berusaha 

untuk meningkatkan cagar 

biosfer sebanyak – banyaknya 

disesuaikan dengan kawasan 

konservasi yang ada di Indonesia. 

Dari sisi pemanfaatan energi 

terbarukan, Indonesia sudah 

melakukan cukup banyak usaha, 

di antaranya kebijakan penggunaan 

minyak sawit untuk bahan bakar 

(kebijakan B20 hingga B30). Ini 

merupakan salah satu upaya 

pemerintah untuk menurunkan 

pencemaran lingkungan yang 

berasal dari emisi gas rumah 

kaca. Hasilnya, menurut data 

Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan, kita sudah 

mencapai target penurunan 

sebesar 24,4% hingga 2019. Ia pun 

mengaku optimis bila Indonesia 

masih dapat mengejar walau 

dengan kerja keras dan komitmen 

tinggi target penurunan emisi 29% 

di tahun 2030 melihat dari selisih 

pencapaian dan targetnya yang 

tidak terlalu jauh. 

Upaya lainnya yaitu gerakan 

nasional Program Kampung 

Iklim (Proklim) yang diinisiasi 

KLHK. Proklim ini ditujukan 

untuk menyiapkan desa – desa 

melaksanakan adaptasi dan mitigasi 

perubahan iklim yang terjadi saat 

ini. 

Selain beberapa aksi nyata yang 

telah disebutkan, pemerintah 

juga sudah membuat peta jalan 

serta  Rencana Aksi Nasional 

(RAN) dan Rencana Aksi Daerah 

(RAD) sebagai amanah Peraturan 

Presiden Republik Indonesia 

Nomor 59 Tahun 2017. Namun, 

meski upayanya sudah beragam, 

menurut Prof. Enny, upaya – upaya 

implementasinya masih fragmented. 

“Kita perlu sosialisasi penjabaran 

atau pengarusutamaannya. Ini 

yang menurut saya belum terlalu 

holistik,” ujarnya memberikan 

masukan.

Agar dapat terintegrasi dan holistik, 

kita harus dapat meng-address 

tantangan yang selama ini menjadi 

hambatan dalam pencapaian dari 
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SDGs secara umum. Pertama, basis data 

yang digunakan. Menurutnya, Indonesia 

belum memiliki baseline data yang dapat 

dijadikan standard atau acuan yang dapat 

digunakan untuk mengukur keberhasilan 

program, meskipun di tiap target SDGs 

sudah ada indikator keberhasilannya. 

Beberapa lembaga penelitian bahkan 

mengungkapkan bahwa start pengukuran 

awal untuk mengukur keberhasilan 

SDGs sama. Kalau pun mereka memiliki 

baseline data, biasanya bervariasi atau 

berbeda – beda, tergantung organisasi atau 

lembaga yang meneliti. Selain itu, ada juga 

tantangan dari data monitoring. 

Kedua, prinsip “no one left behind”. Bentuk 

negara Indonesia merupakan negara 

kepulauan, dengan jumlah lebih dari 

17.000 pulau yang tersebar sepanjang 

Sabang hingga Merauke sehingga mencakup 

kawasan luas. Selain itu, Indonesia memiliki 

83.000 desa dimana lebih dari 50% penduduk 

Indonesia tinggal di desa. Dengan kondisi 

ini, upaya yang dilakukan haruslah optimal 

dan ditargetkan kepada seluruh penduduk 

Indonesia tanpa terkecuali.  

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah 

harus mengevaluasi upaya – upaya yang 

sudah dilakukan dan melakukan pemilahan 

upaya mana saja yang harus direformasi 

dan direvolusi. “Segala upaya ini sudah baik 

namun masih perlu ditingkatkan dan harus 

dievaluasi untuk mengejar 10 tahun lagi, 

dipilih mana yang harus direformasi dan 

mana yang harus direvolusi,” terangnya. 

Ketiga, penerapan pemanfaatan 

“Di dalam negeri 
sendiri kita 
belum terlalu 
memperhatikan 
mikroorganisme, 
padahal banyak 
yang bisa 
dihasilkan jika kita 
mengembangkan 
mikroorganisme, 
misalnya sebagai 
antibiotik dan 
pestisida, serta 
pengurai plastik,”

“
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berkelanjutan. Sumber daya hayati 

yang kita miliki tentunya harus 

dimanfaatkan, tapi dengan cara 

yang benar untuk meningkatkan 

ekonomi masyarakat. Arahnya 

bisa ke pemanfaatan untuk 

pariwisata berupa jasa ekosistem 

dan produk berbasis keragaman 

hayati lokal, dengan sertifikasi 

eco-label di daerah wisata seperti 

yang dilakukan di Cagar Biosfer Cat 

Ba Archipelago, Vietnam. Dengan 

adanya eco-labelling ini, dapat 

memberikan nilai tambah daerah 

tersebut, dimana pada akhirnya 

akan ada peningkatan ekonomi di 

daerah cagar biosfer. Secara umum, 

arah pemanfaatan harus fokus pada 

nilai tambah, misalnya, optimalisasi 

koral yang dapat digunakan sebagai 

bahan baku pembuatan kosmetik 

dan obat anti kanker yang memiliki 

nilai tambah lebih dibandingkan 

pengambilan untuk dijual langsung 

yang tidak berkelanjutan.

Selain itu, pembatasan pemanfaatan 

juga harus dilakukan seperti 

membatasi perburuan flora dan 

fauna liar di alam yang selama 

ini sudah menggunakan sistem 

kuota. Prof. Enny menekankan, 

upaya ini tidak boleh hanya sampai 

pada level peraturan, tetapi juga 

harus pada level law enforcement-

nya. “Misalnya, ada orang ambil 

daun kita, ternyata dalam daun 

itu ditemukan bahan aktif untuk 

pembuatan obat. Lalu mereka ambil 

daun kita banyak dan mereka 

jadi kaya dari penjualan obat dan 

royalti hasil patennya. Disini kita 

sebagai negara asal sumber daya 

hayati bisa minta mereka/negara 

pemanfaat sharing keuntungan 

dari pemanfaatannya sesuai 

Protokol Nagoya yang diratifikasi 

berdasarkan UU No. 11 Tahun 

2013”, ujar Prof. Enny. 

Pemanfaatan yang belum 

banyak dieksplorasi adalah 

pemanfaatan mikroorganisme. 

“Di dalam negeri sendiri kita 

belum terlalu memperhatikan 

mikroorganisme, padahal banyak 

yang bisa dihasilkan jika kita 

mengembangkan mikroorganisme, 

misalnya sebagai antibiotik dan 

pestisida, serta pengurai plastik,” 

tutur Prof Enny. Namun hingga 

kini, peraturan terkait hal tersebut 

belum rampung. Selain itu, 

peraturan tentang pengelolaan 

mikroorganisme tersebut juga dapat 

mencegah terjadinya biopiracy atau 

pembajakan sumber daya secara 

illegal. 

Terkait peran lembaga lain, 

Prof. Enny optimis bahwa NGO 

dapat  berperan strategis, “NGO 

bisa melakukan pendampingan 

implementasi SDGs sampai ke 

akar rumput seperti yang telah 

terbukti berhasil di banyak 

negara,” ungkapnya. Namun, 

untuk melakukan pendampingan 

dibutuhkan dukungan lain seperti 

dana. Terkait pendanaan, sumber 

dana dari organisasi PBB atau 

internasional lainnya seperti UNDP 

dapat dimanfaatkan. Terkait peran 

Kemenkeu sebagai pihak yang 

mengelola biodiversity finance 

(Biofin), Prof. Enny mengungkapkan 

bahwa skemanya sangat  baik dan 

diperlukan untuk penganggaran 

negara terkait biodiveristas, namun 

harapannya agar Kemenkeu 

lebih berupaya memperjuangkan 

pendanaan yang sinambung hingga 

memastikan implementasi hasilnya. 

Hal ini karena menurutnya isu 

terkait pendanaan merupakan isu 

yang  challenging dan hot topic di 

setiap pertemuan COP (Conference 

of the Parties) CBD (Convention on 

Biological Diversity). 

Selain kebijakan di bidang 

keuangan, upaya lain untuk 

mempercepat dan membawa 

pencapain SDGs lebih 

berkelanjutan juga harus 

dilakukan hingga ke sekolah – 

sekolah, dimana menurut Prof. 

Enny, harus ada kurikulum 

SDGs, termasuk perguruan tinggi. 

Intinya, peran kaum muda atau 

kaum milenial harus didorong. 

Sebelum menutup wawancara 

kami, Prof. Enny berpesan bila 

SDGs merupakan tanggung jawab 

semua. “Kita harus ikut berperan. 

Apa yang bisa dilakukan sekecil 

apapun, lakukan untuk mencapai 

SDGs dalam kehidupan sehari-

hari,” tutupnya mengakhiri 

pembicaraan. 



WARTA FISKAL

50

FISKAL INTERNASIONAL

Blue Dot Network dan 
Belt and Road Initiative,
Haruskah Indonesia Memilih? 
Nopriyanto Hady Suhanda *)

  ___________________________________________________________________________
*) Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Dewasa ini, kebanyakan negara maju 

tengah mengalami perlambatan ekonomi 

sehingga mesin pertumbuhan ekonomi 

global berasal dari negara berkembang. 

Selain itu, teori Balance of Power menghendaki 

bahwa dunia tidak hanya didominasi oleh satu 

poros kekuatan dikarenakan setiap negara berusaha 

untuk menghindari adanya satu kekuatan besar 

(multipolarism). Sejak membuka ekonominya pada 

tahun 1978, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang 

merupakan negara berkembang 

tumbuh menjadi sebuah 

kekuatan baru di dunia. Semakin 

menguatnya ekonomi RRT 

dianggap sebagai ancaman baru 

bagi Amerika Serikat yang sejak 

tahun 1800 menjadi negara adi 

daya. Hal ini menciptakan gesekan 

pada hubungan antara kedua 

negara tersebut mulai dari perang 
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dagang hingga persaingan dalam 

pembangunan infrastruktur di Asia. 

RRT pada tahun 2013 meluncurkan 

sebuah inisiatif yang dinamakan 

One Belt One Road (OBOR) yang 

kini telah berganti nama menjadi 

Belt and Road Initiative (BRI). 

Dinamakan belt and road initiative 

karena Tiongkok ingin kembali 

meningkatkan konektivitas darat 

(road) dan laut (belt) di penjuru 

Asia, Eropa, dan Afrika dengan 

tujuan untuk meningkatkan arus 

perdagangan. Inisiatif tersebut 

dibangun dengan semangat untuk 

menghidupkan kembali jalur 

sutra perdagangan yang dahulu 

melegenda. Untuk mendukung 

kesuksesan dari inisiatif ambisius 

tersebut, Tiongkok berkomitmen 

untuk mengucurkan dana sejumlah 

$4-8 triliun melalui beberapa 

insitutsi keuangan antara lain 

Asia Infrastructure Investment 

Bank (AIIB), Silk Road Fund, Bank 

of China, dan New Development 

Bank. 

Untuk kawasan Asia Tenggara, 

Chatterje dan Kumar (2017) 

menyebutkan bahwa terdapat 

setidaknya tiga potensi dari 

BRI, antara lain pembangunan 

infrastruktur yang meningkat, 

menurunnya biaya tansportasi 

dan logistik, dan adanya fasilitas 

perdagangan seperti penghapusan 

atau pengurangan tarif bea masuk. 

Selain itu, hasil studi dari ADB 

bersama Universitas Purdue 

mengestimasi adanya peningkatan 

GDP sebesar 0.7 persen di kawasan 

Asia Tenggara dengan kehadiran 

BRI akibat peningkatan jaringan 

transportasi dan dampak dari 

fasilitas perdagangan.

Seolah tidak ingin tertinggal, dan 

untuk mengikis dominasi RRT di 

pasar Asia, AS pada tahun 2017 

mulai mengusung sebuah kon-

sep geostrategis yaitu Indo-Pacific 

Concept. Inisiatif tersebut me nye-

but negara dan wilayah di se kitar 

Samudera Hindia dan Sa mudera 

Pasifik sebagai sebuah kesatuan, 

mirip seperti ASEAN tetapi dengan 

cakupan wilayah yang lebih luas. 

Saat ini inisiatif tersebut telah 

didukung oleh beberapa negara 

seperti India, Jepang, dan Australia, 

termasuk ASEAN.

Dianggap sebagai counterbalance 

strategy dari BRI, di bawah payung 

Indo-Pacific Concept, AS bersama 

Jepang dan Australia meluncurkan 

Blue Dot Network (BDN) pada 

November 2019. BDN adalah 

sebuah inisiatif multisektor yang 

mempromosikan pengembangan 

infrastruktur global di kawasan 

Indo-Pasifik. Berbeda dengan 

BRI yang dapat secara langsung 

mengucurkan dana untuk 

pembangunan infrastruktur, BDN 

berfokus pada pembangunan 

infrastruktur yang berkualitas 

melalui evaluasi dan sertifikasi 

dengan standar yang tinggi 

terhadap proyek infrastruktur 

di kawasan. AS mendukung 

peningkatan infrastruktur yang 

tidak hanya berfokus pada 

kuantitas, tetapi juga pada kualitas 

investasi. 

BDN sesungguhnya membawa 

angin segar bagi peningkatan 

kualitas infrastruktur di kawasan. 

Dengan adanya sertifikasi proyek 

instrastruktur dengan standar 

yang tinggi, keterlibatan sektor 

privat diharapkan dapat meningkat 

sehingga sumber pembiayaan 

tidak hanya bergantung pada 

alokasi anggaran pemerintah 

ataupun pinjaman dari luar negeri, 

termasuk yang ditawarkan oleh 

BRI. Namun, sampai saat ini, 

belum ada gambaran lebih detil 

dalam implementasi dan teknis 

pelaksanaan BDN. 

Analisis Pemanfaatan Kedua 
Inisiatif 

Salah satu institusi keuangan yang 

mendukung BRI adalah Asian 

Infrastructure Investment Bank 

(AIIB) yang memiliki prioritas 

antara lain (i) infrastruktur yang 

berkelanjutan dan green investment, 

(ii) konektivitas lintas batas, 

dan (iii) mobilisasi sektor privat. 

Termasuk dalam prioritas pada 

RPJMN 2020 – 2024, pembangunan 

infrastruktur transportasi dan 

infrastruktur perkotaan bertujuan 

untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi. Dengan begitu, terdapat 

prioritas yang sejalan antara 

Indonesia dengan AIIB yang dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan 

konektivitas. Saat ini, Indonesia 

telah tergabung dalam AIIB. 

Dengan begitu, skema BRI, melalui 

AIIB, dapat difokuskan pada 

pembangunanan infrastruktur 

yang mendorong meningkatnya 

konektivitas di kawasan. 

Bergabungnya Indonesia dalam BRI 

akan meningkatkan porsi utang 

Indonesia kepada RRT. Indonesia 

perlu lebih berhati-hati dalam hal 

pinjaman kepada RRT. Pada tahun 

2017, Sri Lanka harus menyerahkan 

kepemilikan Pelabuhan Hambantota 

kepada RRT  yang juga dibangun 

dari pinjaman RRT. Oleh karena 

itu, Indonesia dapat mengurangi 

risiko pinjaman yang berasal dari 

RRT adalah dengan menggunakan 

skema co-financing atau melalui 

skema kerja sama pemerintah 

dengan badan usaha.



WARTA FISKAL

52

FISKAL INTERNASIONAL

Selain itu, berdasarkan data dari 

Badan Koordinasi Penanaman 

Modal, pertumbuhan investasi RRT 

di Indonesia menunjukan kenaikan 

yang sangat signifikan. Investasi 

Tiongkok di Indonesia pada tahun 

2019 adalah sebesar $3.313,3 juta, 

menyusul Jepang menjadi yang 

terbesar ke-2 di Indonesia setelah 

Singapura. Kenaikan investasi 

RRT mencapai 130 persen dari 

tahun sebelumnya dan 11 kali 

lipat dari investasi pada tahun 

2013 dengan tingkat pertumbuhan 

tahunan sebesar 49 persen. 

Sedangkan Singapura dan Jepang 

hanya tumbuh sebesar 2.4 dan 6 

persen masing-masing pertahun. 

Berkebalikan dengan RRT, 

investasi AS bahkan mengalami 

pertumbuhan negatif sebesar 17 

persen pertahun. 

Menilik beberapa fakta seperti RRT 

telah menjadi major trading partner 

Indonesia, pertumbuhan investasi 

RRT yang pesat, dan tensi perang 

dagang dengan AS, Indonesia 

sebaiknya tidak terlalu bergantung 

pada RRT sehingga perlu adanya 

diversifikasi baik dari segi investasi, 

negara tujuan ekspor dan impor, 

serta sumber pembiayaan untuk 

menghindari dampak yang 

mungkin terjadi jika ekonomi RRT 

suatu saat mengalami resesi atau 

krisis. 

Berdasarkan laporan  Infrastructure 

Sector Assessment Program dari 

World Bank, kualitas infrastruktur 

Indonesia secara umum masih 

rendah dan belum memiliki 

perencanaan yang baik. Menurut 

World Bank, kualitas infrastruktur 

Indonesia ada pada peringkat 

81, Jepang peringkat 6, Australia 

peringkat 39, AS peringkat 10, dan 

RRT pada posisi 47. Dalam hal 

ini, skema BDN diharapkan dapat 

digunakan untuk meningkatkan 

kualitas infrastruktur Indonesia 

dan meningkatkan investasi dari 

berbagai dengan sertifikasi yang 

diberikan yang dapat menarik 

para investor. Selain itu, untuk 

infrastruktur sektor information 

and communication technology (ICT), 

proyek yang berbasis teknologi 

tinggi, dan proyek yang mendorong 

efisiensi energi yang merupakan 

keunggulan Jepang, skema BDN 

menjadi sebuah alternatif yang 

baik.  

Lantas, apakah Indonesia perlu 

memilih salah satu di antara 

kedua inisiatif tersebut? Melihat 

perbedaaan karakteristiknya, 

kedua inisiatif tersebut seharusnya 

sebisa mungkin membawa 

manfaat bagi Indonesia dan saling 

melengkapi. Terlepas dari intensi 

politik yang dibawa oleh masing-

masing negara pencetus yaitu 

RRT dan AS bersama Jepang 

dan Australia, Indonesia dapat 

menggunakan kedua insiatif 

tersebut dengan menyusun 

strategi dalam pemanfaatannya 

secara bersamaan. Indonesia 

dapat mengarahkan pembangunan 

infrastruktur yang mendukung 

konektivitas dengan skema KPBU 

atau co-financing menggunakan 

BRI, dan menggunakan BDN pada 

sektor lainnya dengan tujuan 

untuk meningkatkan kepercayaan 

investor.

Terlepas dari intensi politik yang dibawa oleh 
masing-masing negara pencetus yaitu RRT dan AS 
bersama Jepang dan Australia, Indonesia dapat 
menggunakan kedua insiatif tersebut dengan 
menyusun strategi dalam pemanfaatannya secara 
bersamaan. 

“
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Alternatif Sumber 
Pembiayaan Jangka 
Panjang melalui Dana 
Pensiun Jadi Fokus 
Pemerintah
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Dana pensiun di Indonesia kembali menjadi fokus 

pemerintah. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) melalui 

Tinjauan Ekonomi, Keuangan, dan Fiskal (TEKF) 

Edisi III 2019 mengulas secara khusus terkait sumber 

pembiayaan jangka panjang melalui dana pensiun. 

Bertempat di Aula R.M. Notohamiprodjo Gedung BKF, 

TEKF Edisi III 2019 resmi dirilis dan dihadiri oleh 

sejumlah akademisi dan praktisi ekonomi.

Human Capital Development merupakan investasi 

jangka panjang yang sedang diseriusi Pemerintah 

Indonesia. Salah satu program sosial Pemerintah, 

Program Keluarga Harapan (PKH) contohnya 

sudah mencapai 96.8 juta penerima pada eksekusi 

awal ini. Selain itu, potensi sektor pariwisata 

masih dapat sangat ditingkatkan melalui 

dukungan infrastruktur yang memadai.

Dana Jangka Panjang diperlukan untuk 

membiayai pembangunan infrastruktur yang 

menjadi salah satu prasyarat Indonesia Negara 

Maju di tahun 2045. Sumber Pembiayaan Jangka 

Panjang yang sesuai dengan karakteristik proyek 

antara lain Dana Pensiun dan Asuransi Jiwa

Pemerintah Indonesia Sambut 
Baik Tawaran OECD untuk 
Gabung dalam Jaringan 
Pembahasan Isu-isu Fiskal 
Global

Pertemuan Economic Policy Committee 

(EPC) merupakan pertemuan satu tingkat 

di bawah pertemuan menteri di OECD 

yang dilaksanakan dua kali setahun. EPC 

diselenggarakan untuk membahas dan menetapkan 

kebijakan strategis OECD dan pembangunan ekonomi 

dan sosial di tataran global, baik jangka pendek 

maupun jangka panjang. Isu-isu yang dibahas antara 

lain prospek perekonomian global, risiko terhadap 

perekonomian global, perpajakan internasional untuk 

ekonomi digital dan kebijakan perumahan. 

Kerja sama antara pemerintah Indonesia 

dengan OECD semakin intensif sejak tahun 

2007 dimana Indonesia menjadi salah satu 

negara mitra utama (key partner) OECD 

bersama dengan Afrika Selatan, Brazil, 

Cina, dan India. Ikatan antara OECD dan 

Indonesia dilaksanakan melalui program-

program yang tertuang dalam Framework of 

Cooperation Agreement (2012-2017 dan 2017-

2022) dan Joint Work Programme (2015-

2016, 2017-2018, dan 2019-2021). Selain 

itu, Indonesia juga berperan aktif dalam 

berbagai forum diskusi di OECD.
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Anak 
Kampung 
Lulusan 
Cornell
Teks dan Foto :  
Rosyid Bagus Ginanjar Habibi,  
Indha Sendary *

  ___________________________________________________________________________
*) Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Andi Nugroho  
Suryo Kuncoro 
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Saat Tim Warta Fiskal 

bertandang ke Gedung 

Marie Muhammad Gatot 

Soebroto, Andi tampak 

antusias mengikuti rapat di Lantai 

15. Dia bersama tim Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) sedang asyik 

membahas aspek Ex-Ante dalam 

Peraturan Menteri Keuangan yang 

mengatur kewajiban pembuatan 

Transfer Pricing Documentation bagi 

wajib pajak multinational enterprise 

maupun domestik.

Dia tampak bergegas keluar 

ruangan untuk menyambut 

kedatangan kami dan 

mempersilakan duduk di ruang 

Bloomberg tak jauh dari ruang 

rapat. Pria kelahiran Bantul 34 

tahun lalu itu kemudian bercerita 

seputar perjalanan hidupnya 

hingga menjadi Dosen muda mata 

kuliah makro dan mikroekonomi di 

Politeknik Keuangan Negara STAN.

“Saya sangat berharap kepada 

teman-teman yang berkesempatan 

mengejar Masters dan Doctoral 

degree dengan kendaraan Lembaga 

Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), 

SPIRIT, FETA, Fulbright, USAID, 

Chevening, DAAD, Stuned, atau 

apapun itu you name it, agar bisa 

mengemban amanah sebaik-

baiknya,” kata ayah dari Shah 

Wildan Dipo Alam, Cornell Digdaya 

Nawasandi, dan Abyasa Cayuga 

Wardana memulai percakapan.

“Sebisa mungkin sebaiknya punya 

tesis atau disertasi yang novel biar 

dapat funding S3,” lanjut pria yang 

pernah menjadi Pejabat Pemeriksa 

Pajak Tingkat Ahli di Kantor 

Wilayah DJP Bali tersebut.

Saat menyelesaikan S2 Economic & 

Financial Policy, pria berkacamata 

itu sebenarnya sudah mengantongi 

kesempatan melanjutkan S3 di 

salah satu kampus Ivy League di 

Amerika. Namun, dia memilih 

kembali ke tanah air untuk 

membumikan ilmu dan mengabdi 

pada instansi penghimpun pajak 

yang berkantor di Jl. Gatot Soebroto 

Jakarta Selatan.

Suami dari Nawang itu 

mengibaratkan DJP sebagai rimba 

yang kaya keanekaragaman 

ilmu dan intelijen dasar. Banyak 

uncharted territory yang belum 

dapat ia eksplorasi selama 13 

tahun bergabung bersama DJP. 

Meski pada dasarnya DJP adalah 

institusi yang mafhum dengan 

lanskap kebijakan ekonomi dan 

penegakan hukum di Indonesia, 

namun keragaman jenis perilaku 

wajib pajak perlu pemahaman 

dasar mikro yang sangat mendetail. 

Menjadi auditor pajak di DJP, 

misalnya, seorang pegawai dapat 

terlatih guts-nya dalam mendeteksi 

skema tax avoidance maupun tax 

evasion.

Jebolan kampus Ivy League di 

tahun 2018 itu mengungkapkan 

bahwa selalu ada celah dalam 

kebijakan fiskal di negara manapun, 

baik dalam aspek teknokrasi, 

administrasi, dan enforcement-nya, 

tak terkecuali Indonesia. Selama 

riset di Cornell University dengan 

disupervisi oleh Profesor Iwan 

Jaya Azis dan Norman Uphoff, ia 

menyoroti dampak makroekonomi 

dan sosioekonomi dari UU Nomor 

11 Tahun 2016 terkait kebijakan 

Tax Amnesty di Indonesia. 

Andi menggunakan economy-wide 

model yang mengandung lebih dari 

1.200 variabel untuk menghitung 

dan menganalisis dampak kebijakan 

pengampunan pajak terhadap 

indikator-indikator makroekonomi 

utama dan indikator sosioekonomi 

seperti pengangguran dan income 

inequality antara kelas kaya dan 

miskin baik di desa maupun di 

perkotaan. 

Di salah satu hasil simulasi 

dari tujuh simulasi di model 

ekonominya, kebijakan tax amnesty 

bahkan bisa mengakibatkan 

kontraksi bagi perekonomian. Ini 

dibarengi dengan kesenjangan 

ekonomi yang melebar jika dana 

repatriasi dibarengi dengan perilaku 

risk taking dari perbankan dengan 

menempatkan dana tersebut ke 

instrumen keuangan beresiko 

tinggi. Berawal dari pemikiran 

itulah kemudian dia mengkaji ide 

tersebut dalam tesis S2-nya

Pemburu Beasiswa

Cornell University bukanlah satu-

satunya tujuan yang diinginkan 

oleh Pegawai DJP bernama lengkap 

Andi Nugroho Suryo Kuncoro 

itu. Tercatat sudah delapan kali 

dia mencoba peruntungan untuk 

mendapatkan beasiswa. Mulai 

dari SPIRIT, Fullbright, Stuned, 

Chevening, USAID, dan LPDP. 

Beberapa diantaranya berakhir 

dengan kegagalan sedangkan hanya 

dua yang berhasil. Meski saat itu 

sukses menjadi awardee USAID, 

Andi gagal berangkat ke Amerika 

karena permasalahan surat tugas 

dari instansi tempatnya bekerja.

Pada perburuan beasiswa yang ke 

delapan, akhirnya Andi berhasil 

mengamankan tiket ke Amerika 

Serikat. Dia mendapatkan beasiswa 

FETA 1 (Financial Education and 

Training Agency yang pertama) 

untuk kuliah di kampus impiannya. 

Beberapa universitas di Amerika 

mulai meliriknya untuk menjadi 

mahasiswa, dibuktikan dengan 

Letter of Acceptance yang ia terima 

dari Duke University, University 

of Southern California (USC), SIPA 

at Columbia University, State 

University of New York (SUNY) at 

Buffalo, University of Denver, dan 

Cornell University. 
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Namun di antara sederet universitas itu, iia 

menjatuhkan pilihan pada Cornell University. 

Alasannya cukup unik, pertama karena ia ingin 

ziarah ke para Cornellian favoritnya, Carl Sagan, 

penulis novel Contact dan Benedict Anderson seorang 

Indonesianis yang sudah meneliti pergantian kekuasan 

di Indonesia sejak zaman Presiden Soekarno. Kedua, 

ia ingin merasakan pengalaman Umar Kayam, doktor 

lulusan Cornell University, penulis novel Para Priyayi. 

Ketiga, ia tertantang untuk menjadi kandidat Master 

di Cornell Institute for Public Affairs karena ia satu-

satunya dari Asia Tenggara (ASEAN). Di kemudian 

hari, Cornell inilah yang memberi inspirasi nama 

anaknya yang kedua.

Dari Desa di Bantul Ke Amerika

Masa kecil Andi tak beda jauh dengan anak-anak 

kampung seusianya di Desa Kretek, Nogotirto, Bantul, 

Yogyakarta. Lahir dari rahim seorang ibu bernama Isti 

Widayati, seorang guru honorer Sastra Indonesia yang 

mengabdikan diri di Pondok Pesantren Ali Maksum 

Krapyak. Sedangkan ayahnya, Kuwatono, seorang Guru 

Matematika di sebuah SMP Yogyakarta.

Anak pertama dari dua bersaudara ini sering bermain 

di sawah untuk memburu kadal. Setelah ditangkap, 

hewan yang gerakannya gesit itu kemudian dimasukan 

ke kandang untuk dipelihara. Setelah bosan, kadal-

kadal itu kemudian dilepaskan kembali ke sawah. Tak 

jarang ia mendapatkan kadal berbuntut dua.

“Kalau nangkap kadal itu sensasinya luar biasa. 

Semacam prestasi anak-anak di masa itu. Bisa 

dipamerkan ke teman-teman. Hehe”, ucapnya.

Andi yang masa lalunya akrab dengan semilir angin 

Pantai Parangtritis ini menggilai musik-musik jadul 

karya grup band asal London, Pink Floyd. Salah satu 

lagu favoritnya berjudul Another Brick in The Wall. 

Sebuah lagu roman bercerita tentang kritik dunia 

pendidikan yang kaku, intimidatif, dan diskriminatif.

Meski terlahir sebagai anak kampung dan berasal dari 

keluarga sederhana, ia tak pernah berhenti untuk 

mewujudkan mimpinya kuliah di luar negeri. Cita-

cita menginjakan kaki di Negeri Paman Sam akhirnya 

terwujud dengan kerja keras selama ini. Sang pemburu 

beasiswa itu menikmati kisah manisnya di New York, 

AS.

Menjelang percakapan berakhir, pria berzodiak Pisces 

ini berpesan kepada para milenial bahwa mereka 

adalah tuan atas waktu mereka sendiri. Dia menukil 

ayat pertama QS. Al Asr yang berbunyi ‘Demi Masa’.

“Demi Masa. Kita punya alat tukar bernama waktu 

yang tak terbeli. Siapa kita adalah bagaimana kita 

menggunakannya, apakah dibelanjakan, dibuang, atau 

diinvestasikan. Karya kita sekarang, adalah hasil kerja 

kita di masa lalu.”

Selain menitipkan pesan pada kaum muda sebagai 

penerus bangsa, tak lupa ia juga menyampaikan 

harapan untuk ketiga buah hatinya agar mereka dapat 

berjuang menaklukan dunia dengan upaya mereka 

sendiri. 

“Saya berharap mereka bisa menaklukkan dunia baru 

yang penuh tantangan ini dengan cara mereka sendiri. 

So that they can bring harmony between prosperity, 

nature, and peace”, tuturnya menuntup percakapan. 
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Teks: Chintya Pramasanti & Indra Susanto

Bagi mereka yang 

mendapat kesempatan 

untuk hidup berumah 

tangga, akan ada saatnya 

mengalami dinamika pernikahan. 

Susah-senang, berantem-baikan, 

maupun sakit-sehat. Justru tidak 

asyik dan tidak seru jika kehidupan 

rumah tangga monoton, biasa 

saja, tanpa konflik. Kita perlu 

menjaga dan meningkatkan kualitas 

hubungan dengan pasangan hidup 

kita agar hidup semakin bahagia. 

Bila dirangkum, kita akan semakin 

jatuh cinta dengan pasangan hidup 

kita setiap hari, sepanjang waktu, 

sepanjang usia. Amboi nian.

  ___________________________________________________________________________
*) Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Agar Selalu Jatuh 
Cinta Dengan Pasangan 
Hidup Anda
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Ada dua kata, yang bisa membuat 

kita selalu jatuh cinta dengan 

pasangan hidup kita, yaitu positive 

illusion. Istilah positive illusion, 

dipopulerkan oleh Helen Fisher, 

PhD seorang Antropolog dari 

Rutgers University yang ahli 

dalam bidang seks, cinta dan 

pernikahan. Positive illusion adalah 

penggambaran hal-hal yang positif 

tentang pasangan hidup kita, apa 

yang paling kita cintai dan sukai 

dari pasangan hidup kita.

Semakin sering kita 

menghadirkan positive illusion maka 

kita akan semakin jatuh cinta 

dengan pasangan hidup kita. 

Munculkan persepsi bahwa 

pasangan kita adalah orang yang 

paling perhatian kepada kita, orang 

yang paling bersedia mendengarkan 

curhatan kita secara tulus, 

orang yang paling pas dan cocok 

mendampingi kita. Serta hadirkan 

hal-hal positif lainnya dalam 

pikiran kita tentang pasangan hidup 

kita. Dia paling cantik/ganteng, dia 

paling baik, dia paling mengerti aku, 

dia paling seksi, dan sebagainya.

pasangannya sebagai yang “paling” 

(dalam hal positif), di antara 

milyaran orang yang ada di dunia 

ini. 

Bagi anda yang ingin sering jatuh 

cinta kepada pasangan hidup kita 

maka lakukanlah positive illusion 

secara berkala sekaligus diiringi 

dengan perlakuan istimewa kepada 

pasangan hidup kita. Kapan 

terakhir anda melakukan positive 

illusion? Anda ingin semakin sering 

jatuh cinta lagi dengan pasangan 

hidup anda hingga kulit berkerut 

dan rambut memutih? Selamat 

berilusi positif, untuk pernikahan 

yang langgeng dan bahagia. [] (is/cp)

Memang, ilusi itu bukan fakta. 

Pemikiran itu adalah bentukan 

pikiran yang mungkin terdengar 

“lebay”. Namun, ke-lebay-an dalam 

bentuk positive illusion harus ada, 

jika kita mau pernikahan bahagia 

dan langgeng. Mengapa? Karena 

saat positive illusion itu lenyap, 

anda akan melihat, ada orang lain 

yang lebih cantik/ganteng dari 

pasangan anda bahkan anda akan 

melihat orang lain yang lebih 

baik dari pasangan anda. Dan ini 

dalam kadar tertentu, bisa menjadi 

“persoalan” serius suatu hari dalam 

pernikahan anda.

Mengapa saat awal-awal 

pernikahan yang masih seumur 

jagung, beberapa orang yang saat 

pasangannya sedang berjalan kaki, 

lalu kesandung, kalimatnya mesra 

begini, “aduh sayaang, kakinya gak 

apa-apa?”, lalu berubah menjadi 

“matamu nang endi?”, saat setelah 

menjalani puluhan tahun menikah? 

Karena saat sudah melewati tahun 

menikah yang cukup lama, ternyata 

banyak orang kehilangan positive 

illusion ini. Dia tidak lagi melihat 

Mengapa saat awal-awal pernikahan yang 
masih seumur jagung, beberapa orang yang 
saat pasangannya sedang berjalan kaki, lalu 
kesandung, kalimatnya mesra begini, “aduh 
sayaang, kakinya gak apa-apa?”, lalu berubah 
menjadi “matamu nang endi?”, saat setelah 
menjalani puluhan tahun menikah? 

“
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MENJELAJAHI Kamakura, 
KOTA Bertabur Kuil

Nama Kamakura 

mungkin terdengar 

kurang familiar di 

telinga para pelancong 

yang datang berkunjung ke Negeri 

Sakura, Jepang. Jarak antara 

Kamakura dengan Ibu Kota Jepang, 

Tokyo, hanya sekitar satu jam 

menggunakan kereta (JR Rail). 

Kamakura merupakan kota tepi 

laut yang berada di Perfektur 

Kanagawa. Dahulu, Kamakura 

pernah menjadi pusat perpolitikan 

pada abad pertengahan di Jepang. 

Pada masa sekarang, Kamakura 

dikenal sebagai kota dengan banyak 

kuil dan bangunan bersejarah 

lainnya.

  ___________________________________________________________________________
*) Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Teks dan foto : Witantri Kusrini
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Kamakura dapat menjadi alternatif 

pilihan one day trip bagi pelancong 

yang menginap di Tokyo, namun 

berkeinginan untuk mengunjungi 

kota lain dalam waktu satu hari 

saja. Untuk mengunjungi Kamakura 

dapat menggunakan kereta JR 

Yokosuka Line dari Stasiun Tokyo 

dan turun di Stasiun Kamakura. 

Rute kereta di Jepang cukup 

rumit, utamanya bagi pelancong 

yang pertama kali mengunjungi 

Jepang dan tidak mengerti Bahasa 

Jepang. Sehingga penting sekali 

untuk memahami peta dan 

rute perjalanan Anda sebelum 

melancong. Namun Anda tidak 

perlu khawatir, masyarakat Jepang 

cukup ramah dalam membantu 

pelancong yang menanyakan jalan, 

bahkan jika Anda beruntung, Anda 

akan diantarkan hingga ke tempat 

tujuan Anda. Jadi, jangan ragu 

untuk bertanya pada masyarakat 

Jepang yang Anda temui ketika 

Anda sedang kebingungan mencari 

jalan.

Di Kamakura terdapat beberapa 

Kuil besar dan terkenal, 

diantaranya adalah Kuil Kotoku-

in yang terkenal dengan patung 

The Great Buddha sebagai simbol 

Kamakura, Kuil Hasedera yang 

terletak di atas bukit sehingga 

dapat melihat pemandangan Kota 

Kamakura dari ketinggian, Kuil 

Megetsuin yang menyajikan bunga 

hydrangea (bunga bokor) yang indah 

pada musimnya, Kuil Engakuji yang 

merupakan Kuil nomor dua dari 

Kamakura’s Five Great Zen Temple, 

dan Kuil Tsurugaoka Hachimangu 

yang menjadi Kuil bersejarah yang 

didirikan oleh Shogun pertama dari 

Pemerintahan Kamakura.

Dari sekian banyak Kuil, Kuil 

Tsurugaoka Hachimangu 

merupakan Kuil yang menarik 

untuk dikunjungi karena berada 

paling dekat dengan Stasiun 

Kamakura. Kuil Tsurugaoka 

Hachimangu dapat ditempuh 

dengan berjalan kaki dari Stasiun 

Kamakura sekitar 10 menit. 

Sepanjang jalan dari Stasiun 

Kamakura menuju kuil, Anda akan 

Tempat Prosesi 
Pernikahan Shinto

disambut dengan deretan toko-toko 

yang menjual berbagai pernak-

pernik khas Jepang dan oleh-oleh 

khas Jepang lainnya.

Kuil Tsurugaoka Hachimangu 

merupakan kuil yang penting 

dan terkenal di Kamakura. Kuil 

ini didirikan oleh Minamoto 

Yoriyoshi pada tahun 1063 dan 

kemudian dipindahkan ke lokasi 

saat ini pada tahun 1180 oleh 

Minamoto Yoritomo, pendiri dan 

Shogun pertama dari Pemerintah 

Kamakura. Kuil Tsurugaoka 

Hachimangu didedikasikan untuk 

Hachiman, Dewa Pelindung 
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Jika Anda ingin melihat tempat 

berdoa utama di Kuil Tsurugaoka 

Hachimangu, Anda harus mendaki 

cukup banyak anak tangga terlebih 

dahulu. Di sekitar tempat berdoa 

utama ini terdapat papan harapan 

yang ditulis oleh para pengunjung 

yang kemudian digantungkan di 

area kuil. Selain papan harapan, 

terdapat pula semacam pita yang 

dililitkan di papan yang juga bisa 

berisi berbagai tulisan maupun 

harapan dari para pengunjung 

kuil. Selain itu, Anda akan 

melihat banyak pengunjung yang 

memakai baju khas jepang seperti 

Kimono yang akan membuat Anda 

merasa berada di Jepang yang 

sesungguhnya.

Suasana di Kuil Tsurugaoka 

Hachimangu cukup asri dengan 

banyak pepohonan di area kuil dan 

terdapat kolam dekat gerbang Kuil 

serta aliran sungai kecil lengkap 

dengan jembatan di atasnya yang 

menambah suasana asri. Selain 

itu, masih terdapat banyak burung 

Papan 
Harapan

yang bernyanyi bersahut-sahutan 

di area kuil sehingga Anda akan 

merasa lebih dekat dengan alam 

ketika berada di Kuil Tsurugaoka 

Hachimangu ini. Di area kuil 

juga terdapat ruangan indoor bagi 

Anda yang ingin istirahat sekadar 

melepas lelah setelah berjalan-

jalan di area kuil sambil menikmati 

minuman kesukaan Anda.

Setelah berkeliling di area Kuil 

Tsurugaoka Hachimangu, Anda bisa 

beranjak ke Komachi Street yang 

merupakan pusat belanja utama di 

Kota Kamakura. Di Komachi Street 

berjajar toko-toko yang menjual 

berbagai barang dan pernak-pernik 

khas Jepang, serta banyak restoran 

lokal yang menyajikan makanan 

lokal Kamakura. Komachi Street 

mirip seperti pasar dengan deretan 

restoran dan tempat membeli 

berbagai macam oleh-oleh khas 

Jepang. Bagi pelancong muslim, 

sebaiknya bertanya terlebih dahulu 

sebelum memilih restoran maupun 

sebelum memesan menu di restoran 

lokal dikarenakan tidak terdapat 

restoran dengan label atau predikat 

halal.

Keluarga Minamoto dan Samurai pada 

umumnya. Roh-roh suci Kaisar Ojin 

kuno yang didewakan bersama dengan 

Hachiman, Hime-gami, dan Permaisuri 

Jingu diabadikan di Kuil Tsurugaoka 

Hachimangu ini. Jika ingin menelisik 

lebih dalam, di area Kuil terdapat 

museum kecil yang menyimpan 

berbagai harta peninggalan berupa 

pedang, topeng, dan berbagai dokumen 

berharga.

Kompleks Kuil Tsurugaoka Hachimangu 

terkenal dengan Red Torii Gate yang 

akan menyambut pengunjung di 

gerbang masuk. Tiga hari pertama 

di setiap awal tahun merupakan 

saat paling ramai pengunjung yang 

datang untuk Hatsumonde (Kunjungan 

Pertama Tahun Baru). Jika beruntung, 

Anda dapat menyaksikan prosesi 

pernikahan Shinto di Kuil Tsurugaoka 

Hachimangu. Prosesi pernikahan 

Shinto ini sudah jarang dilaksanakan di 

zaman modern dan memerlukan biaya 

yang tergolong besar sehingga Anda 

dapat disebut cukup beruntung jika 

mendapatkan kesempatan menyaksikan 

prosesi tersebut.
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Asumsi Dasar Ekonomi Makro

indikator utama ekonomi makro yang digunakan 

sebagai acuan dalam menyusun berbagai komponen 

postur APBN. Asumsi dasar ekonomi makro terdiri dari 

PDB, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi y-o-y, Nilai Tukar 

Rata-rata, Suku Bunga SPN 3 Bulan, Harga Minyak 

Rata-rata, Lifting Minyak Realisasi, Lifting Gas.

Daftar Negatif Investasi

adalah daftar sektor bisnis yang disusun pemerintah 

sebagai informasi bagi para calon investor tentang 

bisnis yang tidak diperbolehkan di Indonesia dan 

berbagai aturannya, terutama mengenai kepemilikan 

bersama. DNI Indonesia dibuat untuk melindungi 

ekonomi Indonesia, serta untuk memberikan peluang 

bisnis lebih kepada investor. Seiring waktu, DNI 

dapat berubah untuk disesuaikan dengan peraturan 

pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi investor 

untuk mengetahui DNI di Indonesia saat ini sebelum 

membuat perencanaan lebih lanjut mengenai investasi 

di Indonesia. Hal terpenting yang perlu diketahui 

investor mengenai DNI Indonesia terbaru adalah 

tentang sektor bisnis mana yang dibuka dengan 

persyaratan dan mana yang ditutup sepenuhnya.

Foreign Direct Investment

merupakan bentuk investasi yang dilakukan 

oleh sebuah perusahaan dari suatu negara untuk 

menanamkan modalnya dengan jangka waktu 

yang panjang kesebuah perusahaan di negara lain. 

Sehingga foreign direct investment ini melibatkan dua 

negara sekaligus. Investasi ini merupakan sebuah 

cara home country sebagai pengendali perusahaan 

host country. Terdapat tiga cara untuk melakukan 

FDI, yaitu penanaman modal ini dilakukan dengan 

cara melakukan pembelian perusahaan di luar negeri 

yang sudah ada atau dapat  juga dengan menyediakan 

modal untuk membangun perusahaan baru di negara 

lain. selain itu dapat  juga dengan cara membeli saham 

dengan sekurang- kurangnya sebesar 10%.

Shadow Economy

Friedrich Schneider dan Collin C. Williams, The Shadow 

Economy, 2013, yang merumuskan shadow economy 

sebagai kegiatan produksi dan/atau perdagangan 

barang ataupun jasa, bagus legal ataupun ilegal, yang 

nilainya tidak tercermin dalam penghitungan produk 

domestik bruto (PDB). Terminologi ekonomi bawah 

tanah atau dikenal juga dengan ekonomi bayangan 

(shadow economy) meliputi aktivitas ilegal maupun 

legal. Ilegal berarti bertentangan atau melawan hukum 

yang berlaku, seperti illegal fishing, illegal mining, 

illegal logging, penyelundupan, dan aktivitas lain.

Hard-To-Tax Sectors

Merupakan sektor yang sulit untuk dikenakan pajak 

seperti UMKM, dan transaksi perdagangan digital.

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

Viability Gap Fund - VGF

Adalah bentuk dukungan pemerintah dalam bentuk 

pemberian kontribusi uang dalam bentuk tunai pada 

proyek PPP (Public Private Partnership) yang telah 

memiliki kelayakan secara ekonomi namun belum 

memiliki kelayakan secara finansial. VGF dapat 

diberikan oleh pemerintah ketika tidak ada alternatif 

lain untuk membuat suatu proyek PPP layak secara 

finansial. 
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Kritik & Saran

Kirimkan Kritik dan Saran ke Redaksi  
Warta Fiskal

Ada hadiah menarik bagi yang beruntung.

email ke  

warta@fiskal.kemenkeu.go.id
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