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RINGKASAN EKSEKUTIF
Skema transfer fiskal dari pemerintah pusat ke daerah saat ini belum secara optimal mendukung
tercapainya keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kepentingan ekologis suatu daerah.
Indikator penerimaan ekonomi yang berasal dari ekstraksi sumber daya alam dan lingkungan masih
menjadi landasan pembagian insentif fiskal ke daerah. Mekanisme transfer ke daerah dan dana desa
juga belum mendukung sepenuhnya upaya pencapaian target SDGs dan NDC. Hal ini terlihat dari
mekanisme transfer khususnya indikator-indikator yang digunakan untuk menghitung besaran alokasi
anggaran tersebut belum memperhatikan aspek ekologi atau lingkungan hidup.
Oleh karena itu, skema transfer fiskal ke daerah perlu dimodifikasi, salah satunya dengan
menambahkan indikator ekologi untuk meningkatkan preferensi pemerintah daerah melindungi
kawasan hutannya tanpa mengganggu laju pertumbuhan ekonominya. Skema transfer fiskal berbasis
ekologi diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mendukung pembiayaan perlindungan hutan dan
lingkungan, insentif bagi daerah yang kinerja pengelolaan lingkungannya baik dan sebagai kompensasi
anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan yang menghasilkan
manfaat yang dapat diterima oleh berbagai pihak di luar batas wilayah daerahnya.
Namun demikian, kebijakan perbaikan skema transfer fiskal yang mengakomodasi indikator
ekologi belum sepenuhnya tersedia hingga saat ini. Oleh karena itu, buku ini bertujuan untuk: (1)
mengidentifikasi berbagai inisiatif usulan insentif fiskal melalui transfer fiskal berbasis ekologi
beserta peluang dan tantangannya, (2) mengetahui kesiapan infrastruktur yang dibutuhkan untuk
memasukkan indikator ekologi dalam transfer fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, dan (3)
memetakan kebutuhan perbaikan kebijakan insentif fiskal berbasis ekologi.
Penyusunan buku ini dilakukan dalam 3 tahapan. Tahap pertama adalah studi literatur. Tahap
kedua adalah FGD dengan tema “Rancangan Insentif Fiskal untuk Daerah Konservasi” yang
bertujuan untuk: mengidentifikasi berbagai inisiatif usulan insentif fiskal untuk daerah konservasi
beserta peluang dan tantangannya. Tahap ketiga, buku ini disusun dengan proses sintesis melalui
pendekatan meta analisis, yaitu proses systematic review untuk melakukan resume hasil penelitian
untuk menghasilkan temuan penelitian yang komprehensif.
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Kebijakan fiskal di Indonesia memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi.
Beberapa skema transfer fiskal yang saat ini telah berjalan dan yang menjadi inisiatif untuk dijadikan
instrumen yang berbasis ekologi di Indonesia adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus
(DAK), Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa.
Konsep TANE, TAPE, dan TAKE mengadopsi konsep Ecological Fiskal Transfer (EFT) yang pada
prinsipnya merupakan reformulasi kebijakan transfer anggaran yang sudah berjalan dari Pemerintah
yang lebih tinggi ke pemerintah yang lebih rendah. Konsep ini memasukan indikator pengelolaan hutan
dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai salah satu syarat penentuan besaran alokasi anggaran
yang akan ditransfer tersebut.
Usulan untuk memasukkan variabel luas tutupan hutan dalam alokasi DAU ke daerah telah muncul
sejak tahun 2009. Masuknya luas tutupan hutan pada indikator DAU untuk suatu daerah didasarkan atas
potensi celah fiskal dan alokasi dasar sebagai ukuran kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan
fungsi layanan dasar umum. Hal ini relevan karena daerah dengan tutupan hutan yang tinggi memiliki
kapasitas fiskal yang rendah karena terbatasnya pendapatan dari berbagai opsi pilihan mengeksploitasi
hutan di daerahnya. Namun demikian, karena DAU ini merupakan instrumen pemerataan fiskal, maka
masuknya indikator sektoral akan menimbulkan kesenjangan terhadap sektor lain.
Demikian juga dengan Dana Desa, skema ini merupakan skema pemerataan fiskal pada tingkat
desa. Aspek lingkungan telah masuk di Dana Desa dalam konteks pemanfaatan dana. Dana desa
dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pelayanan dasar yang melalui pengadaan, pembangunan,
pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk: (1) kesiapsiagaan
menghadapi bencana alam, (2) penanganan bencana alam dan (3) pelestarian lingkungan hidup.
Memasukkan indikator ekologi pada perhitungan alokasi ke desa tidak relevan untuk dilakukan.
Skema DAK Kehutanan dan DID memiliki potensi yang tinggi sebagai instrumen transfer fiskal
dengan indikator ekologi. DAK cukup membantu daerah dalam mewujudkan tugas kepemerintahan di
bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar
masyarakat yang selaras dengan prioritas nasional. Saat ini, sasaran penggunaan DAK kehutanan masih
berorientasi pada perbaikan hutan dan lahan kritis, meskipun sudah ditambah pada sasaran penguatan
kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui pengembangan Perhutanan Sosial. Mekanisme alokasi
DAK pada tahun 2021 dilakukan secara programatik, dimana DAK Kehutanan dan Lingkungan Hidup
diarahkan untuk mendukung program Penanggulangan kemiskinan dan ketahanan pangan serta
Penyediaan infrastruktur ekonomi berkelanjutan. Untuk mencapai sasaran program nasional
tersebut, maka perlu ada reformulasi indikator alokasi DAK Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Hal
ini dilakukan melalui penambahan indikator tutupan hutan Kawasan lindung dan konservasi dalam
pengalokasian DAK Kehutanan mengingat bahwa daerah kantong-kantong kemiskinan banyak
terdapat di wilayah sekitar hutan. Dengan demikian sasaran lokasi penerima DAK kehutanan dapat
bertambah ke daerah dengan tutupan hutan tinggi (Kawasan lindung dan konservasi) dengan
tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah. Reformulasi arah kebijakan penggunaan DAK
Kehutanan juga perlu dilakukan
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tidak hanya untuk kegiatan RHL, dan Perhutanan Sosial saja tapi juga menyasar kepada kegiatan
penguatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Hal ini bertujuan agar distribusi alokasi DAK
Kehutanan dapat dilakukan secara adil dan sekaligus juga mendukung program prioritas nasional
yaitu penanggulangan kemiskinan dan ketahanan pangan.
Di samping penambahan kriteria tutupan hutan lindung dan konservasi dalam penentuan
daerah penerima DAK Kehutanan, terdapat beberapa masukan untuk perbaikan mekanisme alokasi
DAK Kehutanan agar lebih mempertimbangkan parameter ekologi. Pertama, dalam mekanisme
alokasi DAK secara programatik yang akan dimulai tahun 2021, perlu penambahan program khusus
sebagai program yang akan didanai oleh DAK dengan lintas bidang yaitu program Lingkungan
Hidup dan Kehutanan serta Ketahanan Bencana. Hal ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa
salah satu agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, adalah
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Di
samping itu Pembangunan Berkelanjutan dan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim
merupakan dua hal yang harus diarusutamakan dalam RPJMN 2020-2024. Kedua, kegiatan fasilitasi
ekonomi produktif masyarakat sekitar hutan tidak hanya memerlukan dukungan secara fisik berupa
sarana prasarana dan infrastruktur, akan tetapi juga memerlukan dukungan peningkatan kapasitas
petani hutan dan masyarakat sekitar hutan secara umum. Untuk itu perlu ada inovasi kebijakan baru
berupa jenis alokasi DAK Non Fisik untuk peningkatan kapasitas masyarakat sekitar hutan. Ketiga,
perlu ada peningkatan alokasi DAK Kehutanan dan Lingkungan Hidup agar kegiatan yang didanai
memiliki tingkat manfaat yang signifikan.
DID yang bersumber dari APBN mendasarkan pada kriteria/kategori tertentu dengan tujuan
untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata
kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan
masyarakat. Potensi memasukkan tutupan hutan kedalam indikator kinerja pada alokasi DID cukup
besar, namun menghadapi tantangan diantaranya yaitu indikator ekosistem hutan bukan merupakan
indikator yang bersifat universal, karena Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan perairan
laut yang luas. Disamping itu, terdapat kabupaten yang memiliki tipe ekosistem kering. Ekosistem
tersebut memiliki curah hujan yang rendah dan bervegetasi savanna, sehingga tutupan hutan tidak
dapat diberlakukan bagi daerah yang memiliki tipe ekosistem tersebut. Oleh karena itu, indikator
lingkungan yang bersifat umum merupakan prasyarat agar dapat dimasukkan pada perhitungan
alokasi DID dan dapat diakses secara adil oleh semua daerah. Dalam kajian ini diusulkan penambahan
indikator kinerja baru berupa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
Implikasi kebijakan yang diperlukan bagi implementasi transfer fiskal yang memasukkan indikator
ekologi melalui DID adalah perlunya penambahan indikator kinerja baru. IKLH (Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup) merupakan indikator yang cukup universal dan potensial dapat dipenuhi oleh
semua daerah. KLHK perlu mengusulkan ke Kementerian Keuangan agar IKLH dimasukan menjadi
variabel indikator DID tahun berikutnya. Implementasi DAK sebagai skema insentif fiskal dengan basis
ekologi relatif lebih mudah, karena hanya melibatkan KLHK. Penambahan kriteria teknis berupa tutupan
hutan sebagai penyedia jasa lingkungan memerlukan legalitas berupa Permen LHK.
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PRAKATA
Pemulihan kerusakan dan pelestarian ekologi merupakan salah satu target kinerja pembangunan
lingkungan hidup. Untuk mencapai target tersebut diperlukan dukungan pendanaan yang besar.
Sebagai perbandingan, dana yang dibutuhkan untuk mendukung upaya pengendalian perubahan
iklim yang dapat mempengaruhi pelestarian ekologi dari tahun 2016 s/d 2020 adalah sebesar
Rp 1.065 T. Angka tersebut mencapai hampir setengah dari total pendapatan negara pada periode
tahun 2020 yang digunakan untuk membiaya seluruh sektor pembangunan nasional.
Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pemulihan kerusakan dan pelestarian ekologi, berbagai
alternatif pendanaan mulai banyak diinisiasi. Dibentuknya Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup
(BPDLH) untuk mengelola dana lingkungan hidup adalah salah satu contohnya. Upaya eksplorasi
berbagai instrumen pendanaan lingkungan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2017
tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. PP tersebut memberikan legalisasi terhadap
berbagai instrumen pendanaan bagi pelestarian dan pemulihan kerusakan ekologi atau lingkungan
hidup.
Konsep transfer fiskal berbasis ekologi merupakan upaya optimalisasi pengelolaan transfer fiskal
antar pemerintah (inter governmental fiscal transfer) sebagai sumber pendanaan yang ada (existing
budget) untuk membiayai upaya pemulihan kerusakan dan pelestarian lingkungan hidup. Konsep
tersebut tidak membebani keuangan negara karena tidak memerlukan tambahan biaya. Inti dari
konsep transfer fiskal berbasis ekologi adalah memberbaiki tata kelola mekanisme transfer fiskal
antar pemerintah yang selama ini berjalan, dengan menambahkan indikator ekologi, sehingga dapat
mendukung pencapaian target kinerja pembangunan lingkungan hidup. Beberapa skema transfer
fiskal antar pemerintah yang dapat dioptimalkan diantaranya adalah dana alokasi khusus lingkungan
hidup dan kehutanan (DAK-LHK), serta dana insentif daerah (DID).
Buku ini membahas secara detail konsep transfer fiskal berbasis ekologi yang dapat
diimplementasikan pada berbagai skema transfer fiskal antar pemerintah. Kertas kebijakan ini
diharapkan dapat menjadi masukan kepada para pengambil kebijakan sehingga upaya kita untuk
melestarikan lingkungan hidup dapat tercapai dengan cara yang efektif dan efisien.

Bogor, Agustus 2020

Ir Choirul Akhmad, M.E
Plt Kepala Pusat P3SEKPI
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I
Pendahuluan
1. Latar belakang
Sektor kehutanan dan lahan ditetapkan sebagai sektor yang menyumbang penurunan emisi
terbesar dibanding sektor lain, yaitu mencapai 17,2% atau sebesar 493 juta ton CO2e pada tahun
2030. Salah satu strategi penurunan emisi sektor kehutanan dan lahan yaitu mengurangi laju
deforestasi sampai kurang dari 325.000 ha/tahun. Hal ini berarti Indonesia diharapkan dapat menjaga
keberadaan atau mengkonservasi paling tidak tutupan hutan alam primernya seluas 42,8 juta hektar
yang berada di dalam kawasan hutan dan seluas 1.4 juta hektar yang berada di areal penggunaan
lain (APL); atau lebih jauh lagi dapat mencegah konversi hutan alam sekundernya seluas 33,2 juta
hektar di dalam kawasan hutan dan seluas 5,2 juta hektar di APL (Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, 2019).
Namun, hal tersebut bukan sesuatu yang mudah. Mencegah pembukaan hutan alam untuk
perkebunan khususnya kelapa sawit, hutan tanaman industri, pertambangan, atau perikanan
memberikan konsekuensi terhadap laju pertumbuhan ekonomi di daerah yang perekonomiannya
sangat bergantung pada sumber daya alam. Mengkonservasi hutan alam memberikan manfaat
ekologis tetapi sekaligus menimbulkan hilangnya nilai ekonomi hutan tersebut yang seharusnya
diperoleh dari pemanfaatan untuk perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri, pertambangan
atau perikanan sebagai sumber pendapatan daerah. Selain itu, biaya yang dibutuhkan untuk
mengkonservasi alamnya seringkali lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pengelolaan sumber daya
alam secara konvensional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan fiskal yang dapat meningkatkan interest
atau preferensi pemerintah daerah untuk melindungi kawasan hutannya tanpa mengganggu laju
pertumbuhan ekonominya. Kebijakan fiskal tersebut ditujukan untuk lebih menghargai/memvaluasi
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manfaat ekologi sebagai dampak positif perlindungan kawasan hutan yang dapat dinikmati bukan
hanya oleh daerah penghasilnya sendiri tetapi oleh daerah sekitarnya (spillover benefits). Jika hal itu
dapat diimplementasikan, secara tidak langsung upaya tersebut dapat mendukung tujuan penurunan
emisi sebagaimana ditargetkan dalam NDC Indonesia.
Kebijakan fiskal untuk meningkatkan preferensi pemerintah daerah dalam melakukan kegiatan
perlindungan sumber daya alam dapat dilakukan dengan mengoptimalkan skema transfer fiskal
antar-pemerintahan (intergovernmental transfer) yang sudah berjalan saat ini. Transfer fiskal antara
pemerintah pusat dan daerah bertujuan untuk memberikan sumber pendanaan bagi daerah untuk
melaksanakan pelayanan publik yang menjadi kewenangan daerah sebagai konsekuensi dari adanya
sistem desentralisasi pemerintahan. Transfer fiskal antara pemerintah pusat dan daerah merupakan
skema pendistribusian penerimaan negara untuk mengurangi ketidakseimbangan fiskal diantara
pemerintah pusat dan daerah serta sebagai kompensasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah
untuk melaksanakan kegiatan yang menghasilkan manfaat yang dapat diterima oleh berbagai pihak
di luar batas wilayah daerahnya (spillover benefits) (Ring et al., 2010; Irawan, 2014). Skema transfer fiskal
antara pemerintah pusat dan daerah diusulkan menjadi instrumen untuk mendukung pembiayaan
perlindungan hutan (Kumar & Managi, 2009; Nurfatriani, 2016).
Optimalisasi skema transfer fiskal antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung
kegiatan perlindungan sumber daya alam dapat dilakukan dengan menambahkan indikator ekologi
sebagai salah satu persyaratannya, atau lebih dikenal dengan transfer fiskal berbasis ekologis
(ecological fiscal transfer/EFT). Di beberapa negara seperti Portugal, India, Jerman, Brazil, konsep EFT
digunakan dalam skema penyaluran penerimaan negara kepada pemerintah daerah yang melakukan
kegiatan konservasi sebagai kompensasi opportunity loss yang dialami akibat mengutamakan
kegiatan konservatif (Köllner et al., 2002; Ring, 2008; Kumar and Managi, 2009). Meskipun demikian,
implementasi EFT di Indonesia masih perlu kajian lebih lanjut sehingga dapat disesuaikan dengan
karakteristik sistem transfer anggaran antar pemerintahan serta sistem perencanaan pembangunan
yang berlaku di Indonesia. Beberapa studi telah menginisiasi penggunaan EFT sebagai insentif
fiskal bagi daerah yang menjaga sumberdaya hutannya. Untuk menyiapkan penerapan EFT di
Indonesia, berbagai konsep kebijakan EFT perlu dikaji secara menyeluruh. Untuk itu paper ini akan
mengkaji berbagai inisiatif transfer fiskal berbasis ekologi (EFT) beserta peluang dan tantangannya
jika diterapkan dalam skema transfer keuangan ke daerah dan dana desa (TKDD). Dari hasil kajian
diharapkan akan diketahui kesiapan infrastruktur yang dibutuhkan untuk memasukkan indikator
ekologi dalam skema TKDD.

2. Tujuan
Buku Ini bertujuan untuk:
1. Mengidentifikasi berbagai inisiatif transfer fiskal berbasis ekologi (EFT) beserta peluang dan
tantangannya jika diterapkan dalam skema transfer fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.
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2. Mengetahui kesiapan infrastruktur yang dibutuhkan untuk memasukkan indikator ekologi dalam
skema transfer fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.
3. Merumuskan draf konsep kebijakan transfer fiskal berbasis ekologi untuk mendukung kegiatan
perlindungan sumber daya alam di daerah.

3. Metode
Penyusunan b u k u i n i d i l a k u k a n d a l a m 3 t a h a p a n analytical work. Tahap pertama
adalah studi literatur, yang merujuk pada prosedur meta analyis menurut Koricheva, Gurevitch, &
Mengersen (2013). Setelah formulasi pertanyaan dan penentuan scoping kajian, studi ini kemudian
menyusun kriteria pencarian literatur dengan menggunakan key words: incentif fiscal* OR daerah
konservasi* OR Indonesia. Kriteria inklusi adalah sebagai berikut:
- Literatur merupakan informasi insentif fiskal untuk daerah konservasi.
- Lokasi adalah di Indonesia.
- Literatur merupakan riset primer maupun sekunder yang dipublikasikan pada jurnal bereputasi
nasional maupun internasional.
- Literatur dapat merupakan laporan resmi dari Pemerintah Indonesia, Pemerintah Daerah, dan
mitra pembangunan Indonesia lainnya.
Tahap kedua adalah FGD dengan tema “Rancangan Insentif Fiskal untuk Daerah Konservasi”. FGD
dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, di Hotel Santika, Slipi, Jakarta. FGD bertujuan
untuk:
1. Mengidentifikasi berbagai inisiatif transfer fiskal berbasis ekologi untuk mendukung kegiatan
perlindungan sumber daya alam di daerah beserta peluang dan tantangannya.
2. Mengetahui kesiapan infrastruktur yang dibutuhkan untuk memasukkan indikator ekologi dalam
transfer fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.
3. Merumuskan draf naskah akademik transfer fiskal berbasis ekologi untuk mendukung kegiatan
perlindungan sumber daya alam di daerah.
Materi disampaikan oleh: Direktur Program Setapak, BKF Kemenkeu, Direktorat Bina
Perimbangan Keuangan, Kemenkeu, Direktirat Perencanaan Anggaran Daerah, Kemendagri, DDPI
Kaltim, dan Kadis LH Kabupaten Sigi. FGD dihadiri oleh para pakar dan pihak terkait dari lembaga
pemerintah, kelompok akademisi, peneliti, dan CSO. Beberapa lembaga tersebut antara lain: KLHK,
Kemenkeu,

Kemenko

Perekonomian,

Kemenko

Kemaritiman

dan

Investasi,

Kemendagri,

Pemerintah Daerah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu,
Kabupaten Malinau, Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Garut dan Kabupaten
Kuningan Jawa Barat
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Tahap ketiga, buku ini disusun dengan proses sintesis melalui pendekatan meta analisis, yaitu
proses systematic review dengan menggunakan teknik agregasi data (Perry & Hammond, 2002).
Systematic review merupakan metode untuk melakukan resume hasil penelitian untuk
menghasilkan temuan penelitian yang komprehensif (Siswanto, 2010).
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1. Pelaksanaan EFT di Beberapa Negara
Beberapa negara telah mengoptimalkan sistem transfer fiskal antara pemerintah pusat dan daerah
sebagai instrumen untuk mendukung konservasi keanekaragaman hayati, seperti India, Portugal,
dan Brasil (Kumar dan Managi 2009; Santos et al. 2012; Irawan et al. 2014; Ring 2008). Sebagian besar
praktik transfer fiskal di negara-negara tersebut menggunakan mekanisme distribusi ke daerah sesuai
dengan proporsi dari penerimaan pajak. Mekanisme penentuan proporsi alokasi dana yang ditransfer
menggunakan formula tertentu dengan mensyaratkan indikator-indikator ekologi yang sebagian besar
diperhitungkan dalam bentuk indeks. Sebagai contoh, Brasil dan Portugal menggunakan persentase
tertentu dari pendapatan nasional sebagai patokan jumlah dana bagi pemerintah daerah untuk
melestarikan keanekaragaman hayati dengan menggunakan indikator ekologi (Kumar dan Managi
2009; Santos et al. 2012).
Sementara itu, pelaksanaan EFT di Jerman, Swiss, Polandia dan beberapa negara lainnya masih
dalam tahap diskusi dan pengajuan proposal (Ring, 2008; Mumbunan et al. 2012; Schröter-Schlaack et al.
2014). Konsep secara umum EFT di berbagai negara tersebut adalah pemerintah pusat mengalokasikan
sebagian dana dari penerimaan pajak untuk pemerintah daerah agar dapat membiayai kegiatan
pembangunan di daerah dan secara khusus dapat mengalokasikan dana transfer untuk konservasi
biodiversitas termasuk sumberdaya hutan di dalamnya. Sebagai contoh, Swiss mengusulkan adanya
transfer ke daerah berdasarkan indikator indeks keanekaragaman hayati, sedangkan Jerman
menggunakan indikator Kawasan lindung, (Kӧllner et al., 2002; Ring, 2008). Secara rinci akan diuraikan
mekanisme EFT di beberapa negara pada bagian berikut.
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A. Pelaksanaan EFT di Brazil
Brazil merupakan negara pertama yang menerapkan konsep EFT sejak tahun 1991. Konsep EFT di
Brazil dikenal dengan istilah ICMS-E (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – Ecológico)
atau pajak pertambahan nilai – ekologis (ecological value-added tax). ICMS-E sendiri merupakan
sumber utama pendapatan fiskal negara bagian di Brazil. Perhitungan EFT menggunakan indikator
Kawasan lindung (protected area) atau daerah konservasi yang menghasilkan spillover benefits
(manfaat dari pelayan publik suatu daerah yang dirasakan oleh daerah lain di sekitarnya, misalnya
jasa lingkungan yang dihasilkan kawasan konservasi). Jumlah dana yang ditransfer ke daerah/negara
bagian didasarkan pada persentase tertentu dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan menggunakan
indikator kawasan konservasi sebagai dasar penyaluran ke daerah. Unit kawasan konservasi yang
dijadikan indikator adalah luas kawasan lindung yang ditetapkan dalam area kabupaten/kota,
sementara pembobotannya didasarkan pada kategori pengelolaan kawasan lindung (Grieg Gran, 2000;
May et al., 2002; Ring 2008 dalam Irawan et.al, 2014). Pelaksanaan konsep EFT di Brazil sebagaimana
digambarkan pada Gambar 1 di bawah.
Gambar 1 • Implementasi konsep EFT di Brazil
National administrative area
National budget
EFT

Administrative
area state A
Administrative
area state B

Protected
Area

Administrative
area state C
Taxes
Ecological fiscal transfer
Spillover effects/positive externalities
Sumber: Loft et al (2016)

Selain kawasan konservasi, indikator lingkungan yang digunakan dalam skema EFT di Brazil adalah
sanitasi primer dan perlindungan sumber daya air serta indikator kualitatif seperti kualitas perencanaan
dan pemeliharaan kawasan konservasi. Mekanisme EFT diatur dalam Konstitusi Federal Brasil termasuk
mekanisme distribusi anggaran ICMS ke negara bagian/kota. Penelitian yang dilakukan Droste
et al (2015) menunjukkan bahwa penerapan konsep ICMS-E memberikan dampak positif terhadap
pengelolaan dan perlindungan kawasan konservasi.
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Alokasi pembagian antara pemerintah provinsi (state) dengan kabupaten/kota (municipalities)
adalah 75% untuk state dan 25% untuk municipalities. Sementara itu, besaran alokasi anggaran
ke masing-masing municipalities berbeda-beda dengan mempertimbangkan kontribusi pajak
yang dihasilkan masing-masing municipalities (75%) dan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh
masing-masing state, yang salah satunya adalah faktor konservasi (25%). Mekanisme pembagian
anggaran antara state dan municipalities di Brazil sebagaimana diilustrasikan pada gambar 2
dibawah.
Gambar 2 • Mekanisme pembagian anggaran dalam skema ICMS-E

State

75%

Municipalities

25%

Added
Value
75% of 25%

(18.75%)

State Criterion
25% of 25%

(6.25%)

Sumber: May et al (2002)

B. Pelaksanaan EFT di Portugal
Konsep EFT mulai diimplementasikan di Portugal sejak tanggal 15 Januari 2007, dengan melakukan
revisi terhadap regulasi keuangan No. 2 Tahun 2007 (Lei das Financas Locais – LFL). LFL merupakan
regulasi yang mengatur mekanisme transfer anggaran dari pemerintah pusat ke provinsi/kota (Santos
et al., 2012). Dalam skema transfer anggaran, Portugal memiliki 3 jenis pendanaan, yaitu: (1) Fundo
de Equilibrio Financeiro – FEF atau Financial Equilibrium Fund, dana perimbangan keuangan yang
berasal dari pajak penghasilan pribadi (IRS), pajak laba perusahaan (IRC) dan pajak pertambahan
nilai (IVA) dikurangi jumlah yang dialokasikan untuk Indeks Sintetis Pembangunan Sosial; (2) Fundo
Social Municipal – FSM atau Municipal Social Fund, dana sosial untuk mendanai kegiatan sosial publik,
yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial yang dilakukan daerah akibat desentralisasi
kewenangan dari pusat; dan (3) Dana pendukung sebesar maksimum 5% yang diperoleh dari pajak
penghasilan penduduk (Kettuneen & Illes, 2017). Anggaran FEF dibagi secara merata untuk Fundo Geral
Municipal (FGM) atau General Municipal Fund, seperti DAU dan Fundo de Coesão Municipal – FCM
atau Municipal Cohesion Fund.
Amandemen LFL tahun 2007 mengatur sistem transfer anggaran ke daerah dengan
mempertimbangkan protected area atau kawasan konservasi sesuai dengan Natura 2000 network atau
penetapan kawasan konservasi oleh negara. Hal ini ditujukan untuk mendukung dan mensinergikan
kegiatan perlindungan lingkungan dengan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Konsep tersebut pertama kali diajukan oleh kementerian Lingkungan dan disetujui oleh Kementerian
Keuangan, kemudian mendapat persetujuan parlemen.
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Konsep EFT yang diimplementasikan di Portugal adalah dengan mengalokasikan dana FGM atau
General Municipal Fund (Dana Umum Kab/Kota), setara dengan 50% Financial Equilibirium Fund
(Dana Perimbangan) yang diterima daerah dengan formula distribusi berdasarkan transfer lump
sum dari pempus ke pemda berdasarkan indikator ekologi. Indikator ekologi yang digunakan adalah:
a) area konservasi khusus Natura 2000 dan kawasan lindung lainnya; dan b) untuk kab/kota dengan
kriteria: i) luas kawasan lindung kurang dari 70% dari total wilayah mendapat 5% dari GMF (Dana Umum
Kab/Kota) atau setara dengan 50% dari Financial Equilibirium Fund (Dana Perimbangan) yg diterima
daerah dengan formula distribusi berdasarkan transfer lump sum dari pempus ke pemda berdasarkan
indikator ekologi. Indikator ekologi yang digunakan adalah: a) area konservasi khusus Natura 2000 dan
kawasan lindung lainnya; dan b) untuk kab/kota dengan: i) luas kawasan lindung kurang dari 70% dari
total wilayah mendapat 5% dari GMF untuk kawasan lindung, ii) luas kawasan lindung lebih dari 70%
mendapat 10% dari GMF untuk didistribusikan ke kawasan-kawasan lindung (Santos et al., 2012).
Meskipun demikian, pelaksanaan EFT di Portugal mengalami beberapa kendala. Kompleksitas
aturan keuangan dan alokasi anggaran masing-masing daerah menyebabkan daerah dengan proporsi
kawasan konservasi lebih luas tidak mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar. Selain itu, tidak
dilakukannya earmarking anggaran yang ditransfer ke daerah menyebabkan tujuan perlindungan
kawasan konservasi tidak berjalan efektif. Kendala lainnya adalah adanya proses final adjustment
yang dimaksudkan untuk menjamin keseimbangan alokasi anggaran ke setiap daerah. Hal tersebut
menyebabkan tujuan insentif bagi daerah yang memiliki kawasan konservasi yang lebih luas menjadi
tidak tercapai (Kettunen & Illes, 2017).

C. Pelaksanaan EFT di India
Transfer fiskal di India mengadopsi konsep penugasan, dimana pendapatan negara dari berbagai
pajak dan hibah didistribusikan kembali ke pemerintah daerah dengan mempertimbangkan beberapa
kriteria. Kriteria yang digunakan adalah populasi, kesenjangan pendapatan daerah, kekhasan daerah
untuk menghitung disabilitas biaya, besaran pajak yang dihasilkan, serta disiplin pelaporan keuangan
(fiscal discipline). Selain itu, transfer anggaran antar pemerintah di India juga dapat berupa hibah dan
pinjaman ke pemerintah daerah serta dana alokasi khusus dari berbagai kementerian yang dialokasikan
untuk pemerintah daerah. Pada umumnya kriteria alokasi pembagian dana didasarkan pada jumlah
populasi, manajemen laporan keuangan, serta kesenjangan income per capita.
Pada tahun 2015 komisi keuangan India mengambil langkah terobosan untuk merubah skema
transfer anggaran ke daerahnya dengan memasukan kriteria tutupan hutan dalam formula alokasi
transfer anggaran. Lembaga keuangan India memutuskan bahwa sekitar 7,5% anggaran yang
dialokasikan untuk pemerintah daerah diperhitungkan berdasarkan luas kawasan hutannya. Transfer
anggaran berdasarkan skema EFT tersebut mencapai $174-303 per hektare luas hutan per tahun (Busch
& Mukherjee, 2017).
Konsep EFT yang dilakukan di India bukan ditujukan untuk insentif konservasi. Anggaran yang
ditransfer berdasarkan kriteria luas hutan dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk segala
jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Konsep tersebut lebih ditujukan untuk memberi
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kompensasi atas “ketidakmampuan fiskal” dari peluang ekonomi yang hilang yang disebabkan oleh
pemeliharaan hutan di daerah, serta sebagai upaya mempromosikan manfaat ekologis hutan. Konsep
tersebut juga diharapkan dapat membantu India untuk mencapei target penurunan emisi serta taget
SDGs seperti penyediaan air bersih, bioenergi dan konservasi biodiversity (Busch & Mukherjee, 2017;
Busch, 2018)

D. Pelaksanaan EFT di Perancis
EFT di Perancis mulai diimplementasikan sejak tahun 2006 sebagai bagian dari amandemen UU
tentang Transfer Fiskal. Skema transfer fiskal yang sudah berjalan ditambah dengan kriteria ekologi
dalam mekanisme pengalokasian anggaran ke daerah. Kosep EFT di Perancis merupakan upaya
kompensasi bagi daerah yang berada di area inti taman nasional atau taman nasional laut. Meskipun
skema EFT yang diimplementasikan di Perancis merupakan EFT skala kecil atau lokal tetapi konsep
tersebut merupakan upaya mengakomodasi atau memasukan opportunity cost dari kegiatan
konservasi ke dalam sistem fiskal nasional.
Sistem transfer fiskal secara umum dibagi dua, yaitu: i) 85% merupakan transfer alokasi umum yang
dilakukan secara lumpsum ke setiap daerah; ii) 15% anggaran disalurkan untuk keseimbangan kapasitas
fiskal daerah (Borie et al., 2014). Sejak tahun 2007 transfer alokasi umum mempertimbangkan lima
indikator yaitu penduduk, kondisi geografi daerah, kompensasi pengurangan sumber pendapatan,
stabilisasi transfer antar waktu, dan lokasi daerah yang terletak di area inti taman nasional. Indikator
terakhir inilah yang menjadi inti dari skema EFT di Perancis. Indikator tersebut dihitung dengan
menggunakan formula:

EFTi =

a* AreaPAi
AreaMi

EFT sum
n a* AreaPAi
∑
i=1 AreaMi

Dimana:

AreaPAi

: luas area suatu daerah yang masuk ke dalam zona inti taman nasional

a

: area coefficient 1 jika luas area yang masuk zona inti < 5000 km2; 2 jika > 5000 km2

AreaMi

: luas total daerah

EFTsum

: total anggaran yang didistribusikan ke daerah

(Sumber: Borie et al. 2014).

2. Praktik EFT di Indonesia
Di Indonesia usulan untuk memasukan indikator ekologi kedalam mekanisme transfer fiskal
(EFT) untuk mendukung upaya perlindungan sumber daya alam khususnya kawasan hutan telah
banyak didiskusikan (Mumbunan, 2011; Trihatyatno, 2015; Irawan et al., 2014; Nurfatriani, 2016). Sebagai
contoh, studi yang dilakukan oleh Mumbunan et al., (2018) mengusulkan dimasukkannya variabel
luas tutupan hutan dalam formula pembagian Dana Alokasi Umum ke daerah. Studi yang dilakukan
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oleh Putra et al (2019) mengusulkan konsep Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE),
Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE), dan Transfer Anggaran Nasional berbasis
Ekologi (TANE) untuk mereformulasi skema transfer anggaran dari pemerintah di tingkat yang lebih
tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Studi yang dilakukan oleh The Biodiversity Finance Initiative
(BIOFIN, 2018) mengusulkan penggunaan instrumen Dana Insentif Daerah (DID) sebagai insentif
bagi daerah yang melakukan perlindungan keanekaragaman hayati. Studi yang dilakukan Irawan
et al (2014) mengusulkan agar skema transfer fiskal ke daerah menggunakan indikator pencapaian
REDD+. Sementara itu Nurfatriani et al (2015) dalam studinya mengusulkan perlunya dimasukkan
penambahan kriteria jenis dan manfaat jasa lingkungan dan penggunaan indikator ekologi seperti
Indeks Tutupan Hutan (ITH) dalam penentuan alokasi DAK kehutanan sebagai reward bagi daerah
yang menjaga tutupan hutannya tetap tinggi. Nurfatriani et al., (2015) juga mengusulkan bahwa
untuk menghindari eksploitasi hutan berlebih perlu dibangun mekanisme reward dan punishment
dalam distribusi Dana Bagi Hasil kehutanan melalui penggunaan indeks kinerja pengelolaan hutan
dengan menggunakan Indeks Tata Kelola Hutan (ITKH) dan Indeks Kerusakan Hutan (IKH) sebagai
faktor koreksi dalam pengalokasian DBH kehutanan ke daerah.
Skema transfer fiskal antar pemerintahan di Indonesia telah mencoba memasukan indikator
ekologi dalam berbagai bentuk. Sebagai contoh, skema DAK bidang Lingkungan Hidup dan
Kehutanan memasukan beberapa indikator lingkungan seperti luas lahan kritis termasuk ekosistem
mangrove dan status daerah aliran sungai (DAS yang harus dipulihkan dan DAS yang
dipertahankan). Contoh lain adalam skema transfer DID yang memasukan indikator pengelolaan
sampah untuk pengalokasian anggaran ke daerah. Sementara itu skema dana desa untuk
mendukung kegiatan ekologi adalah dengan cara menetapkan menu kegiatan yang bisa didanai,
salah satunya adalah pencegahan kebakaran hutan dan perhutanan sosial.
Meskipun demikian konsep tersebut belum efektif untuk mendukung upaya-upaya perlindungan
sumber daya alam khususnya kawasan hutan yang dipersyaratkan untuk pencapaian target SDGs
dan NDC. Skema transfer anggaran dari pusat ke daerah yang berjalan saat ini (DAU, DAK, DID,
DBH, Dana Desa) belum memperhitungkan luas kawasan hutan yang harus dilindungi atau upayaupaya perlindungan hutan dalam formula pengalokasian anggaran ke daerah. Hal ini menyebabkan
daerah yang memiliki kawasan hutan lebih luas belum tentu menerima alokasi anggaran lebih besar
dibandingkan dengan daerah dengan kawasan hutan yang lebih kecil. Transfer fiskal anggaran
yang berjalan saat ini pada umumnya lebih mementingkan keseimbangan kemampuan fiskal antar
daerah. Mekanisme tersebut menyebabkan belum adanya insentif atau stimulus bagi daerah untuk
menjaga hutan dan lingkungan hidupnya.
Hal tersebut juga terlihat dari mekanisme transfer, dimana indikator-indikator yang digunakan
untuk menghitung besaran alokasi anggaran belum memperhatikan aspek ekologi atau lingkungan
hidup. Sebagai contoh, pengalokasian dana DBH sumber daya alam masih didasarkan pada reward
atas kinerja produksi sumberdaya alam daerah yang bersifat ekstraktif, belum memasukkan unsur
punishment berupa penggunaan indeks kinerja daerah dalam mengelola sumberdaya alam secara
lestari sebagai dasar pengalokasian DBH (Nurfatriani, 2016). Hal ini memicu tingginya laju kerusakan
sumber daya alam di daerah karena pemerintah daerah mengejar pembangunan ekonominya.
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Sementara itu, DAU bersifat umum, diberikan ke daerah tanpa ada persyaratan tertentu
hanya memasukan alokasi dasar (variabel umum seperti jumlah penduduk, luas wilayah, indeks
pembangunan manusia, indeks kemahalan konstruksi dan PDRB/kapita) sebagai bahan
pertimbangan penentuan besaran alokasi anggaran per daerah. DAK bersifat lebih khusus, dimana
dana diberikan untuk mendukung kegiatan-kegiatan tertentu yang menjadi prioritas nasional seperti
rehabilitasi, pendidikan, dll.

3. Praktik EFT di daerah
Saat ini konsep EFT di Indonesia mulai diinisiasi oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi
melalui konsep TAPE maupun di tingkat Kabupaten melalui konsep TAKE. Konsep TAPE dapat
diimplementasikan dalam skema transfer anggaran berupa Bantuan Keuangan (Bankeu), Bantuan
Sosial (Bansos), Hibah, Bagi Hasil Pajak, serta dan Retribusi Daerah dengan memasukan indikator
ekologi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Konsep TAPE sudah mulai
diinisiasi di Provinsi Kalimantan Utara melalui dasar hukum Pergub No. 6/2019 tentang Tata Cara
Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara, dimana besaran alokasi transfer anggaran ke Kabupaten/Kota menggunakan
beberapa indikator ekologi diantaranya: upaya pencegahan dan pengendalian Karhutla di APL,
pembangunan RTH, pengelolaan persampahan, perlindungan air, dan penanggulangan pencemaran
udara.
Pada level Kabupaten/kota, konsep EFT atau lebih dikenal dengan Transfer Anggaran Kabupaten
Berbasis Ekologi (TAKE) dapat diimplementasikan dalam skema transfer dana alokasi desa (DAD),
bantuan keuangan maupun hibah. Dalam konsep TAKE, besaran alokasi transfer anggaran dari
Kabupaten/Kota ke desa, kampung atau kecamatan harus didasarkan pada indikator ekologi yang
ditargetkan untuk menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidupnya. Konsep TAKE sudah mulai
diinisiasi oleh Kabupaten Jayapura melalui Peraturan Bupati No 11/2019 dimana Pemerintah Kabupaten
Jayapura melakukan reformulasi alokasi dana desa (ADD) dengan memasukan indikator lingkungan
dalam alokasi kinerjanya. Selain Kabupaten Jayapura, TAKE mulai dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten
Pidie di Provinsi Aceh. Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) No.12/2018 tentang Pedoman Teknis
Penggunaan Dana Gampong Dalam Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2018, salah satu pasalnya
memfasilitasi pemberian insentif kinerja kepada gampong (desa) untuk memprioritaskan alokasi
kepada pembiayaan program dan kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan. Penerapan
TAKE yang terbaru dilaksanakan oleh Kabupaten Nunukan melalui Peraturan Bupati No. 59/2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 15 tahun 2015 Tentang Alokasi Dana
Desa. Reformulasi ADD dilakukan melalui penambahan alokasi afirmasi dan atau alokasi berdasarkan
kinerja dalam formula penghitungan ADD yang pada awalnya hanya memperhitungkan alokasi
dasar dan alokasi proporsional. Indeks afirmasi atau indeks berdasarkan kinerja dalam prosentase
alokasi dana desa dibentuk untuk memberikan insentif bagi desa-desa yang melakukan program
dan kegiatan terkait ekologi. Beberapa inisiasi praktik EFT di tingkat provinsi dan kabupaten disajikan
dalam tabel berikut:
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Tabel 1 • Berbagai inisiasi pelaksanaan konsep EFT di tingkat Provinsi dan Kabupaten
melalui TAPE dan TAKE
Daerah

Indikator dan Bobot

Instrumen

TAPE
Kalimantan Utara
(Pergub No. 6
tahun 2019)

1. Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di
Area Penggunaan Lain (APL)-15%.
2. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)-20%.
3. Pengelolaan Persampahan -25%.
4. Perlindungan Sumber Daya Air-30%.
5. Pencegahan pencemaran udara-10%.

Bantuan keuangan
khusus berbasis ekologi.

Papua
(draft usulan)

1. Kepatuhan dokumen tata ruang (30%), dengan variabel:
a. RTRWK-30%.
b. KLHS RTRWK-20%.
c. PK RTRWK-20%.
d. RR/RDTR-20%.
e. KLHS RDTR-10%.

Bantuan Keuangan dari
sumber (usulan):
1. Dana Otsus
2. Dana Tambahan
Infrastruktur.

2. Kesesuaian pola ruang (30%), dengan variabel:
a. Kesesuaian RTRWK dengan RTRWP-50%.
b. Kesesuaian izin perkebunan dengan RTRWP-50%.
3. Komitmen pada ruang kelola adat (15%), dengan variabel:
a. Perda PPMHA-50%.
b. Perkada wilayah adat-50%.
4. Tutupan hutan (25%), dengan variabel:
a. Luas tutupan hutan-40%
b. Perubahan luas tutupan .hutan-60%

Papua Barat
(Draft Usulan)

1. Kebijakan Hijau-10%.
2. Anggaran Lingkungan Hidup-15%.
3. Luas Kawasan Lindung-25%.
4. Tutupan Hutan di APL-20%.
5. Perubahan Tutupan Hutan di APL-30%.

Bantuan keuangan dari
sumber dana Otsus.

TAKE
Jayapura
(Perbup 11/2019)

1. Alokasi Dasar-86%.
2. Alokasi Proporsional-10%.
3. Alokasi Afirmasi-3%.
a. Jumlah kampung adat.
b. Jumlah kampung adat persiapan.
4. Alokasi Berbasis Kinerja berdasarkan kinerja IDM-1%.

Bantuan Keuangan
Kabupaten (Alokasi
Dana Kampung).

Supiori
(Draft Usulan)

1. Alokasi Dasar-60%.
2. Alokasi Proporsional-20%.
3. Alokasi Afirmasi-15% (terkait sektor pendidikan, kesehatan,
infrasruktur dan pemberdayaan masyarakat).
4. Alokasi insentif kinerja berdasarkan IDM dan tata kelola -5%.

Bantuan Keuangan
Kabupaten (Alokasi
Dana Kampung).

Bener Meriah
(Draft Usulan)

1. Alokasi Dasar-85,6%.
2. Alokasi Proporsional-9,4%.
3. Alokasi Afirmasi-2,9%.
a. Desa yang berbatasan dengan hutan-20%.
b. Desa yang berbatasan dengan DAS-20%.
c. Desa yang memiliki dan menggantungkan
pada sumber mata air desa-30%.
d. Desa yang memiliki izin pengelolaan perhutanan sosial
atau memiliki usulan penetapan hutan desa-30%.
4. Alokasi Insentif Kinerja-2,2%.
a. Kebijakan pengelolaan sampah-5%.
b. Anggaran pengelolaan sampah di APBK-30%.
c. Ketepatan waktu perencanaan Qanun APBK-30%.
d. Ketepatan waktu pelaporan APBK-35%.

Bantuan Keuangan
Kabupaten (Alokasi
Dana Kampung).

Sumber: Putra et al., (2019)
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III
I

Inisiatif EFT
Tingkat Pusat
Pendahuluan
dalam
Skema TKDD
1. Berbagai Jenis TKDD
Kebijakan fiskal di Indonesia memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi alokasi, distribusi
dan stabilisasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat
dilaksanakan oleh Pemerintah, sedangkan fungsi alokasi oleh Pemerintahan Daerah yang lebih
mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Kebijakan desentralisasi fiskal
untuk mendukung desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah telah
dilaksanakan sejak terbitnya UU No 22 dan 25 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. UU No 22/1999 kemudian
direvisi menjadi UU 32/2004 dan kemudian direvisi lagi menjadi UU No 23/2014. Sementara itu UU
No 25/1999 direvisi menjadi UU No 33/2004. Kebijakan desentralisasi fiskal dilaksanakan dengan
mengoptimalkan skema transfer fiskal dari pemerintah pusat ke daerah (TKD). Kemudian, Sejak
diundangkannya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 6 Tahun 2014
tentang Desa, instrumen transfer yang dioptimalkan untuk pemberdayaan daerah adalah transfer
ke daerah dan dana desa (TKDD). UU No.6 tahun 2014 tentang Desa tersebut memberikan peran
yang cukup besar terhadap desa sebagai ujung tombak pembangunan.
Transfer ke daerah (TKD) berupa transfer dana perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), serta
transfer dana otonomi khusus dan dana keistimewaan DIY, yang ditujukan untuk mengatasi
ketimpangan antara kemampuan dan kebutuhan fiskal suatu daerah dalam penyediaan barang
publik. Bentuk transfer fiskal dana perimbangan adalah Dana Alokasi umum (DAU), Dana Alokasi
Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), sedangkan transfer dana otonomi khusus hanya diberikan
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kepada Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Aceh. Sementara itu dana desa merupakan
dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa
dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Mekanisme alokasi dana desa
didasarkan pada jumlah desa dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan jumlah penduduk
(30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga
dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Secara garis besar skema TKDD yang sudah
berjalan di Indonesia saat ini dapat digambarkan sebagaimana dalam tabel 2.

2. EFT Tingkat Pusat dalam Skema TKDD
Adanya target SDGs dan NDC merubah paradigma pembangunan konvensional menjadi
lebih berkelanjutan dengan mempertimbangkan kelestarian sumber daya alam khususnya
keberadaan hutan hujan tropis. Untuk mendukung komitmen nasional tersebut, kebijakan fiskal
TKDD seharusnya dioptimalkan untuk menstimulus pemerintah daerah agar melakukan kegiatankegiatan pengelolaan hutan dan lingkungan secara lestari. Oleh karena itu diperlukan reformulasi
kebijakan fiskal TKDD sehingga lebih mendrong praktik-praktik pengelolaan sumber daya
alam secara lestari. Kebijakan fiskal TKDD yang lebih pro kelestarian lingkungan dapat menjadi
kompensasi bagi pemerintah daerah yang mengalami kehilangan kesempatan (opportunity loss)
dari kegiatan eksploitasi sumber daya alam demi menjaga kelestarian ekologi. Dengan demikian,
kebijakan tersebut dapat menjadi instrumen keadilan (fairness) bagi daerah yang kehilangan
opportunity cost dari pemungutan pajak. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh IISD (2003) dan
UNEP (2016) yang menyatakan bahwa kebijakan fiskal yang pro ekologi dapat mendukung proses
transisi pembangunan ekonomi konvensional menjadi green economy melalui pemberlakuan
insentif dan disinsentif bagi kegiatan-kegiatan ekonomi yang lebih mempertimbangkan
keseimbangan ekologi.
TKDD dapat menjadi salah satu instrumen keuangan untuk mendorong atau menjadi stimulus
bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan rendah karbon. Stimulus diperlukan
mengingat pembangunan rendah karbon biasanya mengorbankan pembangunan ekonomi
daerah. Hal ini sejalan dengan (Watts et al., 2019) yang menyatakan bahwa tujuan utama instrumen
keuangan adalah untuk mengkoreksi kegagalan pasar, menjadi insentif untuk merubah motivasi
pemilik atau pengguna sumber daya alam sehingga dapat mengelola secara berkelanjutan,
menutup celah pendanaan, atau yang dikenal sebagai pembiayaan bagi upaya perlindungan
hutan, serta merupakan hadiah (reward) yang diberikan bagi penyedia jasa lingkungan setelah
tujuan tercapai. Sementara itu, kebijakan insentif didefinisikan oleh Giger (1996) sebagai hal-hal
yang dapat menstimulus atau memotivasi seseorang untuk melakukan suatu hal. Insentif sendiri
merupakan instrumen kebijakan yang memegang peran kunci untuk mendorong tercapai target
suatu kebijakan yang telah ditetapkan Comerford (2004). Dengan demikian, TKDD dapat dijadikan
instrumen kebijakan untuk mendorong tercapainya kebijakan rendah karbon melalui NDC yang
menjadi komitmen Pemerintah Indonesia.
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Telah ditentukan
(earmarked) bagi
DBH Dana
Reboisasi (DR) dan
non-earmarked
bagi IIUPH dan
PSDH.

Bagi hasil bidang
kehutanan

Kegiatan bidang
reguler, penugasan,
dan afirmasi.

DAK penugasan
bidang lingkungan
hidup dan
kehutanan.
DAK non-fisik dana
bantuan Biaya
Layanan
Pengolahan
Sampah (BLPS).

Layanan publik dasar
dan ekonomi.

Tidak spesifik
peruntukannya (block
grant).

Karakteristik
Kegiatan.

Instrumen
kebijakan
fiskal yang
berorientasi
lingkungan.

Mengatasi
ketimpangan fiskal
antara pusat dan
daerah
(keseimbangan
vertikal).

DBH SDA

Mendanai kegiatan
khusus yang
menjadi urusan
daerah dan sesuai
dengan prioritas
nasional.

DAK

Pemerataan
kemampuan
keuangan antar
daerah
(keseimbangan
horisontal).

DAU

Tujuan.

Jenis TKD

Tabel 2 • Skema Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang berjalan saat ini

Kegiatan untuk
peningkatan kualitas
lingkungan hidup

Sesuai kebutuhan
dan prioritas daerah

Insentif daerah dalam
peningkatan kualitas
pengelolaan
keuangan daerah,
layanan dasar, dan
pengentasan
kemiskinan.

DID

Digunakan untuk
pembangunan dan
pemeliharaan
infrastruktur,
pemberdayaan
ekonomi rakyat,
pengentasan
kemiskinan, serta
pendanaan
pendidikan, sosial, dan
kesehatan.

Hanya diberikan
kepada Provinsi yang
bersatus otonomi
khusus yaitu Provinsi
Papua, Provinsi Papua
Barat dan Provinsi
Aceh untuk mendanai
prioritas
pembangunan pada
masing-masing daerah
otsus.

Menunjang
percepatan
pelaksanaan otonomi
khusus dalam rangka
mengurangi
kesenjangan
pembangunan di
daerah, pengentasan
kemiskinan, dan
pemerataan
pendidikan.

Dana Otsus

Dapat digunakan untuk
kegiatan pengelolaan SDA
misalnya pencegahan
kebakaran.

Layanan publik
dasar dan ekonomi .

Untuk meningkatkan
pelayanan publik di desa,
mengentaskan
kemiskinan, memajukan
perekonomian desa, dan
mengatasi kesenjangan
pembangunan antar-desa.

Dana Desa

III. Inisiatif EFT Tingkat Pusat dalam Skema TKDD
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Terukur, laporan
penggunaan
sebagai dasar
mekanisme.

Tidak terukur karena
bersifat block grant

Mekanisme
pengawasan
atas
penggunaan
dana.

Sumber: PMK No.50/2017; Kementerian Keuangan (2020) data diolah.

Kriteria teknis
bidang lingkungan
hidup dan
kehutanan.

Variabel kewilayahan.

Variabel dalam
formula alokasi
yang terkait
bidang
kehutanan.

DAK

DAU

Jenis TKD

Terukur, earmarked
untuk kegiatan
reboisasi.

DR (60% untuk
pusat dan 40%
untuk provinsi).
IIUPH (20% pusat,
16% provinsi, 64%
kab/kota penghasil)
PSDH (20% pusat,
16% provinsi, 32%
kab/kota penghasil,
32% pemerataan
kab/kota lain).

DBH SDA

Lanjutan Tabel 2 • Skema Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang berjalan saat ini

Pengawasan lemah
dan tidak terukur,
berdasarkan laporan
realisasi alokasi per
termin kepada
Kemendagri yang
akan memberikan
rekomendasi
pencairan dana.

Besarannya
ditentukan dalam
persentase tertentu
dari pagu Dana
Alokasi Umum (DAU)
nasional dan berlaku
dalam jangka waktu
tertentu.

Pengelolaan sampah.

Terukur, ditetapkan
dalam RKPD dan
APBD.

Dana Otsus

DID

Terukur, melalui pelaporan
Rencana kerja pemerintah
desa (RKPD).

Jumlah penduduk (30%),
luas wilayah (20%), dan
angka kemiskinan (50%).
Hasil perhitungan
tersebut disesuaikan juga
dengan tingkat kesulitan
geografis masing-masing
desa.

Dana Desa

III. Inisiatif EFT Tingkat Pusat dalam Skema TKDD

Beberapa skema TKDD dapat dioptimalkan untuk mendukung pembiayaan kegiatan perlindungan
kawasan hutan dalam rangka mencapai target SDGs dan NDC. Internalisasi konsep EFT dalam skema
TKDD di Indonesia di tingkat pusat dikenal dengan konsep Transfer Anggaran Nasional berbasis
Ekologi (TANE). Skema TANE dapat diimplementasikan dengan menambahkan indikator terkait
kelestarian lingkungan atau hutan lestari secara khusus. Indikator penilaian dapat dibedakan menjadi
dua kategori, yaitu indikator proses dan indikator keluaran (outcomes). Indikator proses mencerminkan
kesungguhan pemda dalam melakukan kegiatan pelestarian lingkungan dan hutan yang ditunjukan
oleh berbagai kebijakan atau program yang telah dilaksanakan oleh Pemda untuk mencapai tujuan
pelestarian lingkungan. Indikator proses yang bisa digunakan diantaranya adalah: a) proporsi anggaran
untuk kegiatan pelestarian hutan. Data untuk mendukung penilaian indikator ini tersedia setiap tahun
dan disetiap daerah karena menggunakan data anggaran masing-masing daerah yang dilaporkan
kepada Kemenkeu; dan b) peraturan daerah yang mendukung prioritas sektor kehutanan dan LH,
misalnya pencegahan karhutla, rehabilitasi dan restorasi hutan, dan penetapan High Carbon Stock
(HCS). Indikator yang digunakan dapat dioptimalkan untuk mendukung target pengelolaan hutan
lestari atau bahkan target NDC yang telah menjadi komitmen nasional. Sementara itu, indikator
outcome yang dapat digunakan adalah tutupan hutan dan tingkat deforestasi. Hal ini sejalan dengan
alur proses pencapaian target NDC di sektor kehutanan yang akan menghitung tutupan hutan dan
tingkat deforestasi secara regular dan akan dilaporkan secara global ke UNFCCC. Indikator outcome
dapat diberikan bobot lebih tinggi dibandingkan dengan indikator proses mengingat pencapaiannya
lebih rumit.
Dalam konsep TANE, pemerintah perlu mereformulasi penghitungan alokasi masing-masing
jenis transfer ke daerah, baik DAU, DAK, DID, Dana Desa yang sudah berjalan, dengan menambahkan
indikator berbasis ekologi. Indikator tersebut dapat diindeksasi sehingga dapat diintegrasikan kedalam
formula perhitungan berbagai skema transfer ke daerah. Saat ini terdapat wacana kebijakan untuk
mengembangkan skema baru berupa instrumen pembiayaan dalam APBN yaitu Dana Perlindungan
Lingkungan (DPL) sebagai bentuk insentif ke daerah. Untuk itu perlu disusun formula pengalokasian
DPL dengan menggunakan indikator di atas. DPL merupakan instrumen pembiayaan dalam APBN
yang bertujuan untuk memberikan insentif kepada pemerintah daerah yang telah melakukan upaya
perlindungan lingkungan dan memberikan manfaat (spillover) positif bagi daerah lain (Mulyani, 2019
dalam Winahyu, 2019).
Penerapan skema transfer fiskal berbasis ekologi memiliki kelebihan dan kekurangan sebagaimana
tertera dalam tabel berikut:
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Tabel 3 • Analisis Penerapan EFT dalam Konsep TANE
No
1.

2.

3.

Kelebihan

Kekurangan

Stakeholder yang terlibat

Jika menggunakan skema
transfer fiskal yang ada, maka
TANE tidak akan menambah
beban anggaran.

Jika menggunakan anggaran
APBN baru dapat mengurangi
alokasi anggaran untuk kegiatan
lain (trade-off).

1. Dinas Kehutanan Provinsi.

Mengubah paradigma insentif
fiskal tidak hanya dari
pemerintah pusat.

Kewenangan pengelolaan
urusan kehutanan berada pada
pemerintah provinsi kecuali
taman hutan raya (Tahura) yang
dapat dikelola oleh pemerintah
kabupaten dan pemerintah
provinsi.

Mendorong distribusi anggaran
ke daerah secara merata dan
adil (berdasarkan kinerja).

Memerlukan dukungan,
koordinasi dan kerjasama
dengan berbagai tingkat
pemerintahan.

4.

Memperbaiki mekanisme
pembagian dana publik
berbasis kinerja.

Indikator ekologi yang
digunakan harus berlaku di
setiap wilayah (omnipresent)
dan tersedia secara periodik
(time series).

5.

Memperkuat peran pemerintah
pusat, provinsi dan kabupaten
dalam melakukan supervisi dan
pendampingan dalam
pengelolaan lingkungan hidup.

Penyediaan data teknis untuk
indikator ekologi belum terjamin
ketersediaannya secara kontinu.

6.

Sejalan dengan komitmen
pemerintah untuk mencapai
NDC.

Diskresi kepala daerah dalam
pengelolaan transfer anggaran
perlu dijaga agar tidak
disalahgunakan.

2. Bappeda.
3. Badan Pengelola
Keuangan dan Aset
Daerah.
4. Biro Perencanaan KLHK.
5. Direktorat Jenderal Teknis
KLHK: Ditjen PKTL, Ditjen
PPI, Ditjen PDASHL.
6. Ditjen Dana Perimbangan
Kemenkeu.
7. Kemendagri.
8. Pemerintah Kabupaten.
9. Pemerintah Desa.

Penggunaan indikator proses dan indikator outcomes untuk konsep TANE sebagaimana diuraikan
di atas dapat diimplementasikan jika Pemerintah dapat meningkatkan koordinasi, sosialisasi dan
melakukan asistensi untuk meningkatkan kapasitas Pemda agar dapat menyediakan data dan informasi
yang dibutuhkan. Selain itu, KLHK juga dapat mengoptimalkan sistem pelaporan kegiatan kehutanan
dari Pemda Provinsi yang saat ini sudah berjalan, seperti pelaporan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari,
pemantauan hotspot dan kebakaran hutan, pelaporan percepatan pelaksanaan perhutanan sosial, dll.
Koordinasi KLHK melalui eselon teknis yang berkaitan dengan berbagai indikator yang digunakan
dengan Pemda khususnya dinas kehutanan dan KPH menjadi faktor penentu kontinuitas ketersediaan
data yang dibutuhkan.
Berikut akan diuraikan skema-skema TKDD dengan berbagai mekanisme beserta peluang dan
tantangan untuk memasukan indikator ekologi (EFT) sebagai salah satu instrumen kebijakan untuk
mendorong upaya-upaya pelestarian hutan di daerah.
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III. Inisiatif EFT Tingkat Pusat dalam Skema TKDD

A. Dana Alokasi Umum (DAU)
Usulan untuk memasukkan variabel luas tutupan hutan dalam alokasi DAU ke daerah telah muncul
sejak tahun 2009, dan mulai didengungkan kembali di tahun 2012. Wacana ini berkembang kembali
di tahun 2018-2019. Mumbunan (2018) bersama Lembaga Pusat Riset Perubahan Iklim Universitas
Indonesia telah melakukan studi untuk mengkaji usulan mekanisme transfer fiscal dari pemerintah
pusat ke daerah melalui alokasi DAU yang mempertimbangkan luas hutan sebagai salah satu kriteria
atau indikator dalam perhitungan alokasi DAU. Usulan kebijakan fiskal ini didasarkan pada upaya
mewujudkan insentif bagi daerah yang berkomitmen menjaga tutupan hutannya. Seperti diketahui,
beberapa daerah telah berkomitmen sebagai daerah konservasi seperti Provinsi Papua Barat,
Kalimantan Utara, Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat dan Kabupaten Malinau Kalimantan
Utara. Sementara itu penelitian Mumbunan (2018) dan Nurfatriani (2015) menunjukkan bahwa semakin
luas tutupan hutan di suatu daerah, pendapatan asli daerah dan pendapatan dari dana perimbangan
semakin rendah. Atas justifikasi inilah maka usulan untuk memberi insentif bagi daerah dengan
tutupan hutan tinggi melalui alokasi DAU dibuat.
Berdasarkan Undang-undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan, Dana Alokasi Umum
(DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan Desentralisasi. DAU diberikan setiap tahunnya kepada pemerintah provinsi, kabupaten
dan kota. DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas penjumlahan
dari celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan selisih dari kebutuhan fiskal dan kapasitas
fiskal suatu daerah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk
melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Dalam formulanya, penghitungan kebutuhan fiscal
menggunakan indeks-indeks jumlah penduduk, luas wilayah, PDRB/kapita, pembangunan manusia
dan kemahalan konstruksi. Sementara kapasitas fiscal dihitung berdasarkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Alokasi dasar merupakan belanja gaji pegawai negeri sipil
di daerah. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan nol menerima DAU sebesar alokasi
dasar, sementara daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil
dari alokasi dasar menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah dikurangi nilai celah fiskal. Untuk
daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari
alokasi dasar tidak menerima DAU.
Menurut Mumbunan (2018) secara formula pendekatan celah fiskal dalam DAU menunjukkan
bahwa daerah yang memiliki kemampuan fiskal lebih besar dari kebutuhan fiskalnya akan menerima
DAU yang lebih kecil. Begitu pula sebaliknya. Sementara permasalahan yang dihadapi daerah dengan
tutupan hutan yang tinggi adalah kapasitas fiscal yang rendah karena terbatasnya pendapatan dari
berbagai opsi pilihan mengeksploitasi hutan di daerahnya.
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Skema transfer fiskal yang diusulkan melalui DAU yang mempertimbangkan luasan hutan secara
khusus disarikan dari Mumbunan (2018) adalah sebagai berikut. Perhitungan kebutuhan fiskal dalam
DAU memasukkan indikator luas tutupan hutan daerah bersama dengan indikator lain. Indikator luas
tutupan hutan ini merupakan bagian dari indikator luas wilayah yang menyusun komponen kebutuhan
fiscal dalam perhitungan celah fiscal DAU. Sementara yang dimaksud dengan luas tutupan hutan
adalah luas hutan primer dan luas hutan sekunder.
Gambar 3 • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Dana Alokasi Umum
Alokasi Dasar

Celah Fiskal
Celah Fiskal

Indikator:
• Luas Wilayah (sudah ada)
• Luas Laut (sudah ada)
• Luas Hutan (diusulkan)

Celah Fiskal

Indeks Penduduk

Pendapatan Asli Daerah

Indeks Wilayah

DBH Pajak

Indeks Kemahalan Konstruksi

DBH Sumber Daya Alam

Indeks Pembangunan Manusia
Indeks PDRB

Sumber: Mumbunan (2018)

Usulan skema DAU ini memiliki beberapa catatan yang harus dipertimbangkan. Sifat DAU
merupakan block grant dan daerah memiliki fleksibilitas yang besar untuk mengalokasikan DAU bagi
penggunaan apapun di luar gaji pegawai. Karakter DAU ini di satu sisi dapat menjadi keuntungan
bagi daerah penerima DAU karena memiliki diskresi yang cukup besar untuk menentukan tujuan
penggunaan DAU. Berbeda dengan DAK dan sebagian DBH yang memiliki persyaratan yang cukup
ketat untuk penggunaan dananya dan persyaratan dana pendamping dari daerah. Dari sisi besaran
dana dan efek insentif bagi daerah, DAU memberikan dana kepada daerah dalam jumlah yang relatif
lebih besar dibanding dengan DAK dan DBH. Sementara itu karena sifatnya yang fleksibel DAU
dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung
mendukung upaya perlindungan hutan hanya jika pemerintah daerah memiliki komitmen yang tinggi
terhadap kelestarian hutan. Dari sisi keberlanjutan dan kepastian keuangan daerah lebih pasti karena
unsur-unsur dalam perhitungan DAU jarang berubah kecuali pembobotannya. DAU juga memberikan
tambahan dana baru dari pemerintah pusat bagi daerah, bukan realokasi dari dana yang sudah
diperoleh daerah. Kelebihan lainnya adalah DAU memiliki formula yang lebih sederhana, transparan
dan indikator yang dapat ditelusuri (Mumbunan, 2018).
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Sementara beberapa tantangan yang dihadapi dan rekomendasi perbaikannya dari usulan skema
ini adalah sebagai berikut:
1. DAU merupakan alokasi dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yg bersifat block
grants dengan demikian ada beberapa konsekuensi dari hal tersebut:
a. Kebutuhan fiskal sebagai dasar pengalokasian DAU untuk suatu daerah merupakan kebutuhan
pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan umum. Luas hutan diusulkan untuk
diperhitungkan sebagai indikator luas wilayah karena karakteristik hutan menimbulkan
kebutuhan fiskal terkait upaya pembangunan dengan tetap menjaga hutan termasuk
upaya perlindungan hutan agar tetap terjaga fungsinya untuk kepentingan lingkungan dan
masyarakat luas (Mumbunan, 2018). Dengan demikian sebetulnya penggunaan tambahan
dana insentif dari DAU seharusnya dikembalikan untuk pembangunan hutan dan pelestarian
hutan. Sementara prakondisi ini tidak bisa dipenuhi karena sifat DAU yang block grant.
b. Konsekuensi dari karakter DAU sebagai block grant adalah peruntukkannya atau
penggunaan dana untuk pelestarian hutan sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal yang
berorientasi Lingkungan tidak spesifik. Dengan demikian mengingat kebutuhan pembiayaan
di daerah banyak didominasi oleh belanja pegawai ada kecenderungan dana tambahan yang
diperoleh dari dimasukkannya indikator tutupan hutan akan digunakan untuk kepentingan
belanja pegawai dan tidak kembali ke penggunaan untuk pelestarian sumberdaya hutan
dan lingkungan. Untuk itu penggunaan tambahan dana insentif dari DAU seharusnya
dikembalikan untuk pembangunan hutan dan pelestarian hutan. Sementara prakondisi ini
tidak bisa dipenuhi karena sifat DAU yang block grant. Sebagai langkah pengaman yang
diusulkan adalah perlu adanya skema belanja yang diwajibkan atau mandatory spending
untuk kegiatan-kegiatan yang bertujuan perlindungan dan pemulihan hutan (Mumbunan,
2018). Mengacu kepada skema saat ini dimana penggunaan untuk infrastruktur adalah 20%
dari DAU. Menurut Mumbunan (2018) untuk skema penggunaan DAU berdasarkan tutupan
hutan, dapat diatur skema mandatory spending melalui: (i) menentukan sekian persen dari
celah fiskal (fiscal gap) kabupaten kaya hutan untuk membiayai kegiatan-kegiatan terkait
perlindungan dan pemulihan hutan di kabupaten bersangkutan; (ii) di mana persentase
tersebut mencerminkan besaran DAU yang diterima akibat indikator tutupan hutan; dan
(iii) kabupaten kaya hutan dimaksud ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.
c. Mekanisme pengawasan kinerja atas penggunaan dana tidak terukur, karena bersifat block
grant.
2. Terdapat peluang terjadinya double counting karena hutan sudah masuk dalam Indikator Wilayah.
3. Kewenangan pengelolaan hutan sesuai UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah berada
di tangan Pemerintah Provinsi. Sementara itu kewenangan pemberian ijin pemanfaatan
Kawasan hutan ada di tangan pemerintah pusat. Untuk itu kewenangan pemerintah daerah
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dalam mengontrol agar luas tutupan hutannya jangan sampai berkurang menjadi kurang
relevan. Hal ini dapat diantisipasi dengan menggunakan indikator tutupan luas hutan lindung
dan konservasi serta luas APL berhutan. Pemerintah daerah perlu diberi insentif atas effort
yang telah dikeluarkan dalam menjaga luas tutupan hutan lindung dan APL berhutan serta
bersinergi dengan pengelola Kawasan konservasi sehingga tutupan hutannya tetap terjaga.
Akan tetapi sesuai dengan karakteristik DAU sebagai mekanisme transfer fiskal untuk
tercapainya pemerataan keuangan antar daerah, maka tujuan transfer fiskal berbasis ekologi
sebagai insentif, kompensasi dan tambahan pembiayaan bagi pelestarian lingkungan hidup
dan kehutanan menjadi tidak relevan.
Secara ringkas analisis penerapan DAU sebagai insentif bagi daerah yang menjaga hutannya atau
daerah “hijau” dapat dijelaskan pada Tabel 4.

Tabel 4 • Analisis penerapan mekanisme DAU sebagai insentif bagi daerah hijau
No
1.

2.
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Kelebihan

Kekurangan

Daerah memiliki diskresi yang
cukup besar untuk
menentukan tujuan
penggunaan DAU.

DAU bersifat block grant
sehingga peruntukkannya
untuk pelestarian hutan tidak
spesifik.

Jumlah relatif besar.

Pengalokasian DAU
berdasarkan pada kebutuhan
fiskal dan celah fiskal.
Kebutuhan fiskal adalah untuk
membiayai kebutuhan publik
sehingga tambahan dana dari
insentif tutupan hutan
seharusnya dikembalikan untuk
membiayai hutan.

3.

Fleksibel untuk mendanai
kegiatan-kegiatan yang secara
langsung maupun tidak
langsung mendukung upaya
perlindungan hutan.

Pengalokasian DAU
berdasarkan pada kebutuhan
fiskal dan celah fiskal.
Kebutuhan fiskal adalah untuk
membiayai kebutuhan publik
sehingga tambahan dana dari
insentif tutupan hutan
seharusnya dikembalikan untuk
membiayai hutan.

4.

Keberlanjutan dan kepastian
keuangan daerah lebih pasti
karena unsur-unsur dalam
perhitungan DAU jarang
berubah kecuali
pembobotannya.

Terdapat peluang terjadinya
double counting karena hutan
sudah masuk dalam Indikator
Wilayah jika indikator tutupan
hutan dimasukkan dalam
perhitungan alokasi DAU.

5.

Memberikan tambahan dana
baru dari pemerintah pusat
bagi daerah, bukan realokasi
dari dana yang sudah diperoleh
daerah.

Prinsip alokasi DAU adalah
untuk pemerataan keuangan
antar daerah bukan untuk
pemberian dana tambahan
bagi daerah atas kinerja
tertentu.

6.

Jika indikator luas tutupan
hutan digunakan akan menjadi
insentif bagi daerah “hijau”.

Kewenangan pengelolaan
hutan sesuai UU 23/2014 berada
di pemerintah Provinsi.
Sementara itu kewenangan
pemberian ijin pemanfaatan
Kawasan hutan ada di tangan
pemerintah pusat.
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Stakeholder yang terlibat
1. Dinas Kehutanan Provinsi.
2. Bappeda.
3. Badan Pengelola
Keuangan dan Aset
Daerah.
4. Biro Perencanaan KLHK.
5. Direktorat Jenderal Teknis
KLHK: Ditjen PKTL.
6. Ditjen Dana Perimbangan
Kemenkeu
7. Kemendagri.

berubah kecuali
pembobotannya.

hutan dimasukkan dalam
perhitungan alokasi DAU.

5.

Memberikan tambahan dana
Prinsip alokasi DAU adalah
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baru dari pemerintah pusat
untuk pemerataan keuangan
bagi daerah, bukan realokasi
antar daerah bukan untuk
Tabel 4 dari
• Analisis
penerapan
mekanisme
DAUdana
sebagai
insentif bagi daerah hijau
dana yang
sudah diperoleh
pemberian
tambahan
daerah.
bagi daerah atas kinerja
No
Kelebihan
Stakeholder yang terlibat
tertentu. Kekurangan
6.
1.

2.

7.

Daerah
memiliki
yang
Jika indikator
luasdiskresi
tutupan
cukup
besar untukakan menjadi
hutan digunakan
menentukan
tujuan “hijau”.
insentif bagi daerah
penggunaan DAU.
Jumlah relatif besar.

Kemudahan penerapan tinggi
karena sudah dioperasionalkan
secara regular.

DAU
bersifat block
grant
Kewenangan
pengelolaan
sehingga
peruntukkannya
hutan sesuai
UU 23/2014 berada
untuk
pelestarian
hutan tidak
di pemerintah
Provinsi.
spesifik.
Sementara itu kewenangan
pemberian ijin pemanfaatan
Pengalokasian
Kawasan hutanDAU
ada di tangan
berdasarkan
pada kebutuhan
pemerintah pusat.
fiskal dan celah fiskal.
Kebutuhan
fiskal adalah
Jika luas tutupan
hutan untuk
membiayai
kebutuhan
publik
dimasukkan sebagai indikator,
sehingga
tambahan
dana
dari
data luas tutupan
hutan
hanya
insentif
tutupan
hutan
sampai tingkat provinsi.
seharusnya dikembalikan untuk
membiayai hutan.

1. Dinas Kehutanan Provinsi.
2. Bappeda.
3. Badan Pengelola
Keuangan dan Aset
Daerah.
4. Biro Perencanaan KLHK.
5. Direktorat Jenderal Teknis
KLHK: Ditjen PKTL.
6. Ditjen Dana Perimbangan
Kemenkeu
7. Kemendagri.

3.
Fleksibel Khusus
untuk mendanai
B. Dana
Alokasi
(DAK)

Pengalokasian DAU
berdasarkan pada kebutuhan
kegiatan-kegiatan yang secara
fiskal dan celah fiskal.
langsung maupun tidak
Kebutuhan
fiskal adalahdana
untukdari pemerintah pusat ke daerah
langsung
mendukung
upaya
Dalam sistem keuangan pemerintah terdapat
pengalokasian
membiayai kebutuhan publik
perlindungan hutan.
salah satunya adalah Dana Alokasi Khusussehingga
(DAK). DAK
merupakan
dana yang bersumber dari APBN
tambahan
dana dari
insentif
tutupan
hutan
kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan
seharusnya dikembalikan untuk
urusan daerah dan sesuai dengan prioritas
nasional.
Skema DAK merupakan wujud kewajiban
membiayai
hutan.

pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Fungsi DAK adalah
4.

Keberlanjutan dan kepastian

Terdapat peluang terjadinya

membantukeuangan
daerah dalam
tugas
kepemerintahan
di bidang tertentu, khususnya dalam
daerah mewujudkan
lebih pasti
double
counting karena hutan
karena unsur-unsur
dalam
masuk
dalam Indikator
upaya pemenuhan
kebutuhan
sarana dan sudah
prasarana
pelayanan
dasar masyarakat yang selaras dengan
perhitungan DAU jarang

Wilayah jika indikator tutupan

prioritas nasional.
DAK memiliki karakteristik
dibandingkan
dengan dana perimbangan
berubah kecuali
hutantersendiri
dimasukkan
dalam
pembobotannya.
perhitungan
alokasi DAU.
lainnya, yaitu
bersifat Specific Grants, artinya
penggunaan
DAK memiliki tujuan khusus untuk
mendanai kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah.
5.

Memberikan tambahan dana
Prinsip alokasi DAU adalah
baru dari pemerintah pusat
untuk pemerataan keuangan
bagi daerah,
bukan realokasi
daerah
untuk
Berdasarkan
Undang-undang
Nomor 33antar
Tahun
2004,bukan
DAK disalurkan
ke daerah tertentu berdasarkan
dari dana yang sudah diperoleh
pemberian dana tambahan
kriteria-kriteria
yang ditetapkan Pemerintah
yang
meliputi
kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria
daerah.
bagi
daerah
atas kinerja
tertentu. Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% dari
teknis. Daerah penerima DAK wajib menyediakan
6. DAK
alokasi
(kecuali
daerah
tertentu) untuk
mendanai pengelolaan
kegiatan yang bersifat kegiatan fisik. Meskipun
Jika
indikator
luas tutupan
Kewenangan
hutan digunakan akan menjadi
hutan sesuai UU 23/2014 berada
demikian, saat
ini aturan dana pendamping
sudah tidak diberlakukan. Besaran DAK ditetapkan setiap
insentif bagi daerah “hijau”.

di pemerintah Provinsi.

tahun dalam APBN dan dialokasikan sesuai
dengan itu
program
yang menjadi prioritas nasional. Kriteria
Sementara
kewenangan
pemberian
ijin pemanfaatan
pengalokasian DAK berdasarkan Undang-undang
nomor
33 tahun 2004 yaitu:
Kawasan hutan ada di tangan
pemerintah pusat.

a) Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah (penerimaan umum

7.

Kemudahan penerapan tinggi

Jika luas tutupan hutan

secara regular.

data luas tutupan hutan hanya
sampai tingkat provinsi.

APBDkarena
setelah
dikurangi
belanja Pegawai
Negeri sebagai
Sipil Daerah)
sudah
dioperasionalkan
dimasukkan
indikator,

b) Kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan (karakteristik daerah) oleh Menteri
Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional dan menteri/pimpinan lembaga terkait.
c) Kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari
DAK. Kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait yang disampaikan
ke Menteri Keuangan.
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Beberapa tahun terakhir pengalokasian DAK ke daerah menggunakan mekanisme kombinasi
antara penggunaan kriteria dan berdasalkan proposal yang diajukan daerah dengan mengacu
kepada program kerja Kementerian/Lembaga terkait. Hal ini agar DAK dapat disalurkan ke
daerah yang tepat sasaran. Penggunaan kriteria khususnya umum dan khusus dirasakan kurang
menjangkau pada daerah yang tepat karena memprioritaskan pada pemerataan fiskal.
DAK terbagi atas 2 jenis, DAK fisik dan non fisik. DAK fisik yaitu dana yang dialokasikan kepada
daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah. DAK fisik
terdiri atas DAK reguler, afirmasi, dan penugasan. Sementara itu DAK non fisik digunakan untuk
mendanai kegiatan khusus non fisik. DAK non fisik terdiri atas Bantuan Operasional Sekolah (BOS),
Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Tunjangan Profesi
Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Tunjangan
Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional
Keluarga Berencana (BOKB), Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM), dan Dana
Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)
Pendidikan Kesetaraan, BOP Museum dan Taman Budaya, Dana Pelayanan Kepariwisataan serta
Bantuan Biaya Layanan Pengelolaan Sampah (BPLS) (Pratama, 2019).
Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan masuk dalam DAK fisik penugasan. Bidang-bidang
yang berada di bawah lingkup DAK fisik penugasan adalah untuk mendukung pencapaian
Prioritas Nasional yang menjadi kewenangan daerah, lingkup kegiatan spesifik serta lokasi prioritas
tertentu. Variabel dalam formula alokasi yang terkait bidang Kehutanan tergantung pada kriteria
teknis bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang dikeluarkan tiap tahunnya. Berdasarkan
Peraturan Presiden No. 88 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun
Anggaran 2020, untuk DAK fisik bidang lingkungan hidup dan kehutanan terbagi menjadi sub
bidang Lingkungan Hidup dan sub bidang Kehutanan. Perpres tersebut ditindaklanjuti dengan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7.MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020
tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Tahun Anggaran 2020. Arah kebijakan DAK Fisik TA 2020 diantaranya adalah untuk
meningkatkan kualitas SDM dan daya saing daerah serta untuk penguatan kebijakan afirmasi
DAK fisik untuk mengejar ketertinggalan kuantitas dan kualitas layanan publik terutama untuk
infrastruktur yang terkait dengan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, kawasan transmigrasi,
pulau-pulau kecil terluar dan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. Sementara itu
sub bidang kehutanan bertujuan untuk memulihkan kesehatan dan/atau meningkatkan daya
dukung Daerah ALiran Sungai, meningkatkan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan
(KPH), dan pengelolaan Taman Hutan Raya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
melalui skema perhutanan sosial ataupun pengembangan usaha ekonomi masyarakat melalui
pembentukan Kelompok Tani Hutan.
Berdasarkan petunjuk teknis DAK Fisik tahun 2020 untuk sub bidang kehutanan ruang lingkup
kegiatannya adalah rehabilitasi mangrove, rehabilitasi lahan secara vegetatif maupun sipil teknis,
pembangunan kantor KPH, sarana prasarana dasar kantor KPH, sarana prasarana wisata alam di
Tahura serta bantuan alat ekonomi produktif untuk pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan
bukan kayu, atau alat bantu kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan. Kriteria teknis yang perlu
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dipenuhi untuk mendapatkan alokasi DAS sub bidang Kehutanan yaitu: (a) daerah yang memiliki
lahan sangat kritis dan kritis; (b) 15 (lima belas) DAS prioritas dan DAS rawan bencana banjir, longsor,
dan kekeringan, (c) DAS yang menjadi hulu dari 15 (lima belas) danau prioritas; (d) memiliki kawasan
mangrove kritis sesuai peta mangrove nasional; (e) Daerah yang memiliki kelembagaan KPH,
Tahura, dan Kelompok Tani Hutan dengan kriteria madya; dan (f) kelompok usaha perhutanan sosial
dengan kriteria silver dan/atau gold. Berdasarkan uraian di atas, sampai dengan tahun 2019 sasaran
penggunaan DAK kehutanan di daerah masih berorientasi pada perbaikan hutan dan lahan kritis di
daerah. Meskipun sudah meningkat ke arah sasaran penguatan kesejahteraan masyarakat sekitar
hutan melalui pengembangan Perhutanan Sosial dan penguatan KTH, pengembangan KPH dan
Tahura. Hal ini bisa dilihat dari kriteria-kriteria yang digunakan untuk mengalokasikan DAK
kehutanan ke daerah. Sementara itu sasaran penggunaan DAK Kehutanan di tahun 2020 tidak
terlalu berbeda dengan di tahun 2019.
Untuk tahun 2021 terdapat perubahan mekanisme penentuan lokasi dan kegiatan yang
akan didanai oleh DAK yaitu berdasarkan programatik. DAK Kehutanan yang dikelola oleh KLHK
termasuk dalam DAK Fisik Penugasan. Pada tahun 2021, DAK Penugasan akan diprioritaskan
untuk lokasi prioritas tertentu di wilayah barat dan timur sesuai Prioritas Nasional. DAK fisik
penugasan akan diarahkan alokasinya untuk 3 program utama yaitu: 1) Penurunan stunting, 2)
Penanggulangan kemiskinan dan ketahanan pangan, dan 3) Penyediaan infrastruktur ekonomi
berkelanjutan. Adapun lokasi dari penyaluran DAK untuk program 1 diarahkan ke lokasi major
project, sementara untuk program 2 dan 3 selain diarahkan ke lokasi major project, juga ke Kawasan
Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dan daerah afirmasi (daerah yang ditetapkan secara khusus
dan menjadi lokasi prioritas keberpihakan). Proses pengusulan DAK bersifat proposal based.
Untuk DAK Penugasan jenis kegiatan dan lokasi ditentukan oleh Pemerintah Pusat (Bappenas,
K/L dan Kemenkeu) sementara Pemda hanya melakukan konfirmasi usulan dan kesiapan. Di
samping itu dilakukan integrasi pendanaan proyek DAK dengan proyek Belanja K/L, KPBU dan
investasi swasta lainnya dalam mendukung Major Project dan prioritas nasional.
DAK bidang Kehutanan akan mendukung program nomor 2 yaitu penanggulangan
kemiskinan dan ketahanan pangan. Sementara DAK bidang Lingkungan Hidup akan mendukung
program nomor 3 yaitu Penyediaan infrastruktur ekonomi berkelanjutan. Kegiatan yang akan
difasilitasi dari DAK Kehutanan untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan dan
ketahanan pangan adalah a) fasilitasi kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dengan pola
agroforestry melalui cara swakelola oleh masyarakat serta b) sarana prasarana pengembangan
ekonomi produktif untuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dan atau Kelompok Tani
Hutan (KTH). Adapun sasaran lokasi yang bisa didanai DAK Kehutanan ini adalah lokasi prioritas
yaitu lokasi major project, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dan daerah afirmasi.
Dengan adanya ketentuan penerima DAK adalah daerah afirmasi masih terbuka peluang untuk
memasukkan indikator ekologi dalam penentuan lokasi.
Untuk dapat mencapai tujuan program prioritas nasional yang akan didanai oleh DAK
penugasan maka perlu ada reformulasi indikator dalam alokasi DAK Kehutanan ke daerah.
Seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya DAK kehutanan diharapkan dapat berkontribusi
dalam pencapaian tujuan program Penanggulangan kemiskinan dan ketahanan pangan. Saat
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ini indikator yang dipakai masih menyasar pada kepentingan rehabilitasi hutan dan lahan kritis
meskipun sudah ditambah pada sasaran penguatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan
melalui pengembangan Perhutanan Sosial. Reformulasi dapat dilakukan dengan penambahan
indikator tutupan hutan Kawasan lindung dan konservasi dalam pengalokasian DAK Kehutanan
mengingat bahwa daerah kantong-kantong kemiskinan banyak terdapat di wilayah sekitar hutan.
Dengan demikian sasaran lokasi penerima DAK kehutanan dapat bertambah ke daerah dengan
tutupan hutan tinggi (Kawasan lindung dan konservasi) dengan tingkat kesejahteraan masyarakat
yang rendah. Reformulasi arah kebijakan penggunaan DAK Kehutanan juga perlu dilakukan tidak
hanya untuk kegiatan RHL, dan Perhutanan Sosial saja tapi juga menyasar ke kegiatan penguatan
kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Hal ini bertujuan agar distribusi alokasi DAK Kehutanan
dapat dilakukan secara adil dan sekaligus juga mendukung program prioritas nasional yaitu
penanggulangan kemiskinan dan ketahanan pangan.
Untuk itu mengacu ke mekanisme pengalokasian DAK di tahun 2021, maka penggunaan
indikator ekologi dalam penentuan daerah penerima DAK sesuai kriteria daerah afirmasi dapat
dilakukan oleh KLHK. Dalam hal ini ketika proses awal penyaringan daerah yang akan didanai
oleh DAK Kehutanan saat ini hanya menggunakan dua kriteria untuk mendukung program
penanggulangan kemiskinan dan ketahanan pangan yaitu: a) daerah yang memiliki lahan kritis
dengan berdasarkan pada peta lahan kritis agar dapat dilakukan kegiatan RHL swakelola dan
b) daerah yang telah memiliki Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dengan peringkat
Gold/Silver dan Kelompok Tani Hutan (KTH) madya. Untuk dapat mengimplementasikan transfer
fiscal berbasis ekologi maka perlu ditambahkan kriteria tambahan yaitu daerah dengan tutupan
Kawasan lindung tinggi dan Kawasan konservasi tinggi karena daerah-daerah di skeitar Kawasan
hutan tergolong miskin. KLHK mencatat terdapat sekitar 25.863 desa di dalam dan di sekitar
kawasan hutan yang terdiri dari 9,2 juta rumah tangga. Dari angka tersebut terdapat 1,7 juta
rumah tangga yang ada di kawasan hutan yang masuk dalam kategori keluarga miskin. Dengan
demikian diharapkan dapat memenuhi tercapainya tujuan program pengentasan kemiskinan dan
ketahanan pangan. Sementara kegiatan yang dapat didanai dari DAK kehutanan untuk daerah
dengan tutupan hutan tinggi ini adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dan penguatan
ekonomi masyarakat sekitar hutan. Bisa pula kegiatan yang sama dengan pengembangan KUPS
dan KTH.
Berdasarkan pembahasan di atas maka mekanisme DAK kehutanan dapat dijadikan salah satu skema
transfer berbasis ekologi. Hal tersebut dapat tercapai melalui penambahan indikator ekologi berupa
tutupan hutan Kawasan lindung dan konservasi dalam penentuan daerah penerima DAK Kehutanan
ke daerah. Reformulasi ini dilakukan untuk mengakomodasi mekanisme alokasi DAK Kehutanan pada
tahun 2021 yang menyasar pada pencapaian program prioritas nasional yaitu pengentasan kemiskinan
dan ketahanan pangan. Dengan demikian sasaran lokasi penerima DAK kehutanan dapat bertambah
ke daerah dengan tutupan hutan tinggi yang umumnya daerah di sekitarnya masih rendah tingkat
kesejahteraan masyarakatnya. Untuk itu kegiatan yang bisa didanai adalah penguatan kesejahteraan
masyarakat sekitar hutan. Reformulasi ini sesuai dengan karakter dari DAK kehutanan yang bersifat
cost based yaitu untuk mendanai program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan yang telah
ditentukan.
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Gambar 4 • Alokasi Target dan Output DAK Fisik tahun 2018

DAK FISIK

Membangun Hingga Pelosok Negeri
Target Output dan Alokasi 2018
Industri kecil
dan Menengah

Perumahan

Alokasi Rp. 1.029,6 Miliar
Pembangunan baru
dan peningkatan kualitas
225.804 rumah tangga

Alokasi Rp. 563,69 Miliar

Jalan
Kesehatan

Alokasi Rp. 17.979,71 Miliar
Sarana dan prasarana
15.716 unit, alat kesehatan
26.387 unit, kefarmasian
2.273 paket

Alokasi Rp. 18.202,86 Miliar
Kemantapan jalan provinsi
73,38% dan jalan
kabupaten/kota 62,88%

Irigasi & Pertanian

AlokasiRp. 5.927,87 Miliar
Pembangunan/peningkatan
jaringan irigasi 5.100 Ha,
rehabilitasi jaringan irigasi
771.850 Ha, pernaikan sumber
air 8.200 unit, jalan usaha tani
600 km

Pasar

Alokasi Rp. 1.772,69 Miliar

Pariwisata

Alokasi Rp. 631,95 Miliar

Kelautan &
Perikanan

Pendidikan

Alokasi Rp. 879,70 Miliar

Alokasi Rp. 9.137,51 Miliar
Rehab ruang belajar (SD
39.220 unit, SMP 13.402 unit,
SMA/K 5.855 paket), ruang
Kelas baru (SD 5.694 unit, SMP
4.095 unit, SMA/K 4.466 paket),
alat peraga dan buku (SD 19.488 unit,
SMP 10.345 unit, SMA/K 8.848 paket)

Sanitasi

Air Minum
Transportasi

Alokasi Rp. 1.078,13 Miliar

Energi Skala Kecil &
Menengah
Alokasi Rp. 500,10 Miliar

Alokasi Rp. 2.070,75 Miliar
Penyediaan sumber air minum
layak bagi 510.412 rumah
tangga. 716.352 rumah tangga
melalui 448 Sistem Penyediaan
Air Minum (SPAM), dan 243.170
rumah tangga melalui
peningkatan SPAM Bukan
Jaringan Perpipaan

Alokasi Rp. 2.161,00 Miliar
Pembangunan 127.500
Sambungan Rumah untuk
Sambungan Pembuangan Air
Limbah (SPAL) terpusat,
pembanguann 1.700 SPAL
terpusat, penyediaan 500.000
unit tangki septik, penyediaan 20
unit truk tinja, pembangunan 10
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
(IPLT) baru, penyediaan sarana
sanitasi individual pesedaan
sebanyak 2.100.000 unit

Lingkungan Hidup
& Kehutanan
Alokasi Rp. 500,72 Miliar

Sumber: Ditjen Perimbangan Keuangan (2018)

Di samping penambahan kriteria tutupan hutan Kawasan lindung dan konservasi dalam penentuan
daerah penerima DAK Kehutanan, terdapat beberapa masukan untuk perbaikan mekanisme alokasi
DAK Kehutanan agar lebih mempertimbangkan parameter ekologi. Pertama, dalam mekanisme
alokasi DAK secara programatik yang akan dimulai tahun 2021, perlu penambahan program khusus
sebagai program yang akan didanai oleh DAK dengan lintas bidang yaitu program Lingkungan Hidup
dan Kehutanan serta Ketahanan Bencana. Hal ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa salah satu
agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, adalah Membangun
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Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Di samping itu
Pembangunan Berkelanjutan dan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim merupakan dua hal yang
harus diarusutamakan dalam RPJMN 2020-2024. Dengan demikian isu Lingkungan Hidup, Kehutanan
dan Ketahanan Bencana merupakan isu krusial yang perlu dijadikan satu program khusus dalam
pengalokasian DAK. Hal ini perlu dukungan dari Bappenas sebagai institusi yang berwenang dalam
perencanaan pembangunan nasional dan sebagai pembuat arah kebijakan DAK secara nasional.
Kedua, kegiatan fasilitasi ekonomi produktif masyarakat sekitar hutan tidak hanya memerlukan
dukungan secara fisik berupa sarana prasarana dan infrastruktur, akan tetapi juga memerlukan
dukungan peningkatan kapasitas petani hutan dan masyarakat sekitar hutan secara umum. Untuk
itu perlu ada inovasi kebijakan baru berupa jenis alokasi DAK Non Fisik untuk peningkatan kapasitas
masyarakat sekitar hutan. Saat ini sudah ada DAK Non Fisik untuk peningkatan kapasitas koperasi,
usaha kecil dan menengah, akan tetapi tidak secara khusus menyasar pada masyarakat sekitar
hutan. Peningkatan kapasitas petani hutan dan masyarakat sekitar hutan sangat diperlukan. Saat ini
masyarakat sekitar hutan seringkali menjadi pihak yang termarjinalkan karena minimnya sumberdaya
dan pengetahuan. Kegiatan peningkatan kapasitas petani hutan dan masyarakat sekitar hutan
diperlukan terutama terkait pendidikan dan pelatihan pengolahan pasca panen, pemasaran, info pasar,
dan upaya peningkatan nilai tambah komoditas yang akan meningkatkan posisi tawar petani hutan
dan masyarakat sekitar hutan. Dengan demikian perlu inisiatif dari KLHK untuk berkoordinasi dengan
Kementerian Keuangan dalam pengusulan DAK Non Fisik Kehutanan untuk peningkatan kapasitas
petani dan masyarakat sekitar hutan.
Ketiga, perlu ada peningkatan alokasi DAK Kehutanan dan Lingkungan Hidup agar kegiatan yang
didanai memiliki tingkat manfaat yang signifikan. Pada tahun 2018 alokasi DAK LH dan Kehutanan
hanya sebesar Rp 500,72 miliar, tahun 2019 sebesar Rp 530,2 miliar dan tahun 2020 sebesar Rp 600
miliar. Bandingkan dengan DAK sektor irigasi dan pertanian di tahun 2018 sebesar Rp 5.927, 87 miliar,
sektor kelautan dan perikanan Rp 879,7 miliar atau bahkan sektor Pendidikan sebesar Rp 9.137,1 miliar
(Gambar 4). Sementara prakondisi yang disyaratkan untuk kegiatan DAK beberapa di antaranya adalah
i) Menu dan rincian kegiatan DAK harus berdampak langsung ke masyarakat, ii) Nilainya besar sehingga
daerah tidak mampu membiayai melalui APBD (non DAK) dan iii) Memiliki daya ungkit dan manfaat
besar ke masyarakat. Dengan demikian agar kegiatan yang didanai DAK Kehutanan efektif berdampak
langsung, dan memiliki daya ungkit serta manfaat besar pada masyarakat, maka perlu ada peningkatan
alokasi DAK Kehutanan dan Lingkungan Hidup secara gradual.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan beberapa poin kelebihan dan kekurangan yang akan
diukur dari tingkat kemudahan penerapan, faktor risiko penerapan, serta stakeholder yang terlibat jika
mekanisme DAK kehutanan ini direformulasi menggunakan indikator tutupan hutan lindung dan
konservasi sebagaimana dijelaskan pada tabel 5.
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Tabel 5 • Analisis penerapan mekanisme DAK LH dan Kehutanan
No

Kelebihan

Kekurangan

Stakeholder yang terlibat

1. Bappenas
2. Dinas Kehutanan Provinsi.
3. Bappeda.
4. Badan Pengelola
Keuangan dan Aset
Daerah.
5. Biro Perencanaan KLHK.
6. Direktorat Jenderal Teknis
KLHK: Ditjen PSKL, Ditjen
KSDAE,Ditjen PDASRH,
Ditjen PHL, Ditjen PKTL.

1.

Sudah dioperasionalkan secara
regular sehingga mudah
diterapkan dan berisiko rendah.

Kriteria teknis yang digunakan
lebih berorientasi pada
rehabilitasi hutan dan lahan saja
sehingga kontraproduktif
dengan tujuan kelestarian
ekologi.

2.

Stakeholder telah mengetahui
prosedur, kriteria dan indikator
serta mekanisme dengan jelas.

Jumlahnya relatif kecil (+/- Rp.
500 miliar untuk seluruh
Indonesia) akan tetapi realisasi
output dan keuangan DAK LHK
rendah.

3.

Penggunaan spesifik dan
terukur.

Fleksibilitas penggunaan dana
untuk kegiatan penunjang
pelestarian hutan kurang.

4.

Monitoring dan evaluasi terukur.

Bersifat top down, tidak
sesuainya arahan pusat dan
kebutuhan di daerah.

5.

Jika indikator tutupan hutan
Kawasan lindung dan
konservasi dimasukkan akan
mendukung pencapaian tujuan
program nasional yang didanai
DAK Kehutanan yaitu
pengentasan kemiskinan dan
ketahanan pangan karena
kantong-kantong kemiskinan
banyak terdapat di area sekitar
hutan.

Sistem monitoring dan evaluasi
outcome masih lemah.

6.

Reformulasi indikator dalam
alokasi DAK Kehutanan akan
menimbulkan biaya transaksi
yang lebih rendah karena hanya
melibatkan sedikit stakeholder
terkait (KLHK dan Kemenkeu).

Data luas tutupan hutan hanya
tersedia di level provinsi

7. Ditjen Dana Perimbangan
Kemenkeu.

C. Dana Insentif Daerah (DID)
Transfer fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah merupakan upaya untuk mendorong
dan membantu pemerintah daerah dalam memenuhi standar minimum pelayanan publik (UNDP,
2019). Salah satu mekanisme transfer fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di Indonesia
adalah Dana Insentif Daerah (DID). Dana Insentif Daerah menurut PMK No. 141/PMK.07/2019 tentang
Pengelolaan Dana Insentif Daerah merupakan bagian dari dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD)
yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu berdasarkan
kriterian/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau
pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan,
pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Pemberian DID didasarkan pada kriteria utama
dan kriteria kinerja yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Tabel 6 menunjukkan kriteria utama
dan kriteria kinerja pada mekanisme DID.
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Tabel 6 • Kriteria utama dan Kriteria Kinerja untuk Penilaian Dana Insentif Daerah
Kriteria Utama

1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas
Laporan Keuangan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah wajar tanpa pengecualian;
2. Penetapan peraturan daerah mengenai APBD
tepat waktu;
3. Pelaksanaan e-government; dan/atau;
4. Ketersediaan pelayanan terpadu satu pintu.

Kriteria Kinerja

a. Kategori kesehatan fiskal dan pengelolaan
keuangan daerah;
b. Kategori pelayanan dasar publik bidang
pendidikan;
c. Kategori pelayanan dasar publik bidang
kesehatan;
d. Kategori pelayanan dasar publik bidang
infrastruktur;
e. Kategori pelayanan umum pemerintahan;
f. Kategori kesejahteraan masyarakat;
g. Kategori peningkatan investasi;
h. Kategori peningkatan ekspor;
i. Kategori pengelolaan sampah.

Kriteria kinerja yang dibangun harus memenuhi kondisi yang disyaratkan. Ednur (2019) menyebutkan
bahwa terdapat beberapa kondisi yang harus dipenuhi agar dapat digunakan dalam perhitungan DID,
diantaranya yaitu:
1. Tersedia variabel sebagai indikator yang menunjukkan kinerja kategori/bidang yang akan dinilai
2. Data/Variabel yang digunakan merupakan data yang sudah dipublikasikan
3. Data/Variabel harus tersedia setiap tahun
4. Data/variabel tersedia di 542 pemerintah daerah
5. Terdapat instansi yang bertanggung jawab atas ketersediaan data
Selain syarat tersebut ditambahkan Ednur (2019) bahwa mekanisme pengawasan kinerja atas
penggunaan dana harus terukur, dan ditetapkan dalam perencanaan dan penganggaran keuangan
daerah. Perubahan kriteria utama dan/atau kategori kinerja ditetapkan dengan keputusan menteri
keuangan yang ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri
Keuangan. Mekanisme DID tersebut dapat digunakan sebagai mekanisme pemberian insentif dari
pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Disamping pemenuhan terhadap syarat yang telah ditetapkan
untuk dipergunakan dalam perhitungan DID, kategori yang diusulkan juga harus memenuhi prinsipprinsip diantaranya keadilan, dapat diperbandingkan, objektif, terukur, berkesinambungan dan
akuntabel. Prinsip-prinsip tersebut menuntut kategori yang diusulkan harus memberikan kesempatan
yang sama bagi seluruh daerah di Indonesia dan terukur serta menggunakan indikator yang sama
untuk setiap daerah.
DID diberikan kepada daerah dengan menggunakan konsep berbasis kinerja. Besaran DID
diberikan berdasarkan jumlah penilaian terhadap kriteria utama dan kriteria kinerja pada tahun
terakhir (tahun sebelumnya). Penilaian pada kriteria utama, mencakup keseluruhan indicator pada
kriteria utama, sehingga daerah yang telah lolos di penilaian kriteria utama bisa dinilai untuk kriteria
kinerja. Indikator pada kriteria utama penilaianya tergantung pada opini BPK terhadap LKPD. Selain

30

Konsep Kebijakan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi

III. Inisiatif EFT Tingkat Pusat dalam Skema TKDD

itu, pemerintah daerah berperan dalam kedisiplinan waktu dalam penetapan perda APBD tahun
berikutnya yang dilakukan sebelum 31 Desember tahun berjalan. Dukungan sarana dan prasarana yang
dimiliki pemerintah daerah seperti penggunaan e-government juga memberikan pengaruh terhadap
penilaian pada kriteria utama. Berdasarkan hasil penilaian terhadap kriteria utama, suatu daerah dapat
diputuskan layak atau tidak untuk proses berikutnya. Proses yang dilalui selanjutnya adalah dilakukan
penilaian terhadap kriteria kinerja, jika hasil penilaian pada kriteria utama dikategorikan layak.

Gambar 5 • Flowchart Perhitungan DID
Flowchart Perhitungan DID
Kriteria Utama
Memenuhi:
• Opini WTP atau LKDP.
• Penetapan Perda APBD
2019 Tepat Waktu
(sebelum 31 Desember
2019).
• Menggunakan
e-Government
(e-Budgeting &
e-Procurement).

Layak
(eligible)

Tidak Layak
(ineligible)

Mendapatkan Alokasi DID

Penilaian Kategori
Kinerja

Tidak
Mendapatkan DID

Tidak
Memenuhi

Memenuhi

Memenuhi Passing Grade (B) untuk
kelompok kategori:
1. Kesehatan fiskal dan pengelolaan
daerah.
2. Pelayanan dasar publik bidang
Pendidikan.
3. Pelayanan dasar publik bidang
Kesehatan.
4. Pelayanan dasar publik bidang
Infrastruktur.
5. Kesejahteraan masyarakat.
6. Peningkatan ekspor.
7. Peningkatan investasi.
Menerima penghargaan/
rekomendasi K/L dari kelomp0k
kategori:
1. Pelayanan umum pemerintahan.
2. Pengelolaan sampah.

Sumber: Sumber: Ednur (2019)

Sementara dalam melakukan penilaian kriteria kinerja, penilaian dapat dilakukan per kategori
sehingga akan diperoleh hasil daerah yang memperoleh nilai tertinggi untuk kategori tertentu (multiple
winners). Penilaian dilakukan atas capaian kinerja pada tahun sebelumnya dan dikelompokkan
mulai dari nilai tertinggi hingga nilai terendah. Kinerja yang diukur berdasarkan perubahan kenaikan
atau penurunan capaian kinerja (delta) dari tahun sebelumnya. Mekanisme yang diterapkan pada
pengalokasian DID tersebut diharapkan dapat mendorong daerah untuk dapat meningkatkan
kinerjanya. Setiap propinsi di seluruh Indonesia didorong untuk bersaing dalam memperoleh DID
dengan memperbaiki kinerjanya. Tujuan tersebut menjadikan DID sebagai insentif bagi daerah yang
memiliki penilaian kinerja baik pada kategori-kategori tertentu yang telah ditetapkan.
DID bersifat conditional grant yaitu dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah yang syarat dan ketentuannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Pada PMK
No.141 tahun 2019 disebutkan pada pasal 20 bahwa DID digunakan untuk mendanai kegiatan yang
sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah, serta diprioritaskan untuk kegiatan yang mendukung
pencapaian kinerja atas kelompok kategori yang telah ditetapkan. Namun demikian, jika pendanaan
kegiatan untuk pencapaian kinerja tersebut telah terpenuhi, DID dapat digunakan untuk mendanai
kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja atas kelompok kategori yang dimaksud dan tidak
mendapatkan alokasi DID.
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Langkah

untuk

memasukkan

indikator

ekologi

dalam

mekanisme

penyaluran

DID

direkomendasikan oleh Putra et.al (2019) dengan menggunakan 2 indikator yaitu: a) indikator proses
yang terdiri dari 1) Proporsi Anggaran untuk fungsi lingkungan hidup dan 2) Inovasi dan Kebijakan Daerah
yang Pro-Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan b) indikator keluaran (outcomes) pembangunan di
sektor lingkungan hidup dan kehutanan yaitu 1) Tutupan Hutan dan Deforestasi dan 2) Indeks Kualitas
lingkungan Hidup (IKLH) dan Perubahannya. Selain itu Qibthiyyah (2020) menambahkan dokumen
RAD-GRK (terutama jika dokumen tersebut juga disusun oleh pemerintah kabupaten)
Tutupan hutan merupakan indikator yang diusulkan dimasukkan dalam penyaluran DID. Tutupan
hutan memenuhi kondisi yang harus dipenuhi untuk dapat digunakan dalam perhitungan DID.
Data tutupan hutan tersedia baik secara nasional maupun perkabupaten dan terdapat institusi yang
bertanggung jawab terhadap data tersebut. Akan tetapi terdapat kondisi yang harus diperhatikan
diantaranya yaitu jika menggunakan pertambahan luas tutupan hutan diperlukan waktu kira-kira
5 tahun untuk memonitor pertambahan tutupan tersebut. Hal itu disebabkan citra landsat tidak
dapat menangkap pertambahan tutupan hutan oleh tanaman muda (dibawah 5 tahun). Selain itu,
jika menggunakan indikator menjaga tutupan hutan dari alih fungsi lahan diperlukan penyesuaian
dengan RTRW daerah serta dibutuhkan baseline waktu untuk monitoring. Pada penyediaan data
tutupan hutan memerlukan keterlibatan stakeholder baik pusat maupun daerah. Stakeholder yang
terlibat diantaranya yaitu KLHK, BIG, Kementeria Pertanian, Bappeda Kabupaten dan Provinsi, Dinas
Perkebunan Provinsi dan Kabupaten, Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten dan NGO.
Sebagai bahan pertimbangan, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia
sebagaimana disebutkan KKP (2017) bahwa Indonesia memiliki 17.504 pulau dan luas perairan laut 5,8
juta km2. Selain itu terdapat wilayah Indonesia yang memiliki tipe ekosistem kering dan memiliki curah
hujan yang rendah dan bervegetasi savanna, sehingga indikator tutupan hutan tidak dapat diberlakukan
bagi daerah yang memiliki tipe ekosistem tersebut. Mengingat salah satu prinsip penyaluran DID yang
harus dipenuhi adalah harus memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh daerah di Indonesia
dan terukur maka indikator tutupan hutan tidak dapat dipergunakan sebagai indikator tunggal.
Perlu indikator yang merupakan komposit antara tutupan hutan dengan komponen lingkungan
lainnya. Instrumen yang saat ini dimiliki oleh pemerintah adalah IKLH. Pada laporannya KLHK (2019)
menyebutkan bahwa IKLH merupakan indeks yang terdiri atas 3 indikator, diantaranya yaitu Indikator
Kualitas Air (IKA), Indikator Kualitas Udara (IKU) dan Indikator Kualitas Tutupan lahan (IKTL). Indikatorindikator yang termasuk baik dalam IKA, IKU dan IKTL tersebut terus diperbaharui setiap tahunnya
dengan pengembangan metodologi yang dipergunakan untuk penilaiannya.
Menurut KLHK (2019) tujuan penyusunan IKLH adalah:
1. Sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat Pusat maupun
Daerah yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target kinerja program
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
3. Sebagai instrumen keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan
hidup

32

Konsep Kebijakan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi

III. Inisiatif EFT Tingkat Pusat dalam Skema TKDD

Tabel 7 • Kriteria dan Indikator IKLH
No

Parameter

Indikator
IKLH 2018

1.

Kualitas Air Sungai.

Bobot
IKLH Lama

TSS

TSS

DO

DO

BOD

BOD

COD

COD

Total Fosfat

Total Fosfat

Fecal Coliform

Fecal Coliform

PH

Total Coliform

NH3-N

-

NO3-N

-

30 %

TDS

2.
3.

Kualitas Udara.
Kualitas Tutupan
Lahan.

SO2

SO2

NO2

NO2

Luas tutupan hutan, belukar
dan belukar rawa yang
berada di kawasan hutan
dan kawasan berfungsi
lindung (sempadan sungai,
danau dan pantai,
lereng>25%).

Luas Tutupan Lahan.

Ruang Terbuka Hijau,
Kebun Raya dan Taman
Keanekaragaman Hayati.

Dinamika Vegetasi 40%.

30 %
40 %

Sumber: KLHK (2019)

IKLH merupakan indeks yang mewakili Isu Hijau (Green Issue yaitu tutupan hutan) dan Isu Coklat
(Brown Issue yaitu isu pencemaran lingkungan hidup). Selain itu IKLH merupakan salah satu Indikator
Kinerja Utama (IKU) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang kemudian
di turunkan menjadi IKU pada Dinas Lingkungan Hidup propinsi di seluruh Indonesia. Penggunaan
indikator dalam IKLH yang komprehensif mampu memberikan kesempatan yang sama bagi setiap
daerah untuk dapat memenuhinya. Namun demikian terdapat tantangan yang dihadapi dalam
penggunaan IKLH sebagai salah satu indikator dalam penghitungan DID yaitu saat ini kewajiban
untuk menyusun data IKLH hanya ada pada level propinsi walaupun pada penyusunannya pemerintah
provinsi bekerja sama dengan pemerintah kabupaten untuk menyediakan data bagi penyusunan IKLH.
Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam mengumpulkan dan
menganalisis data hasil pengukuran untuk menyusun IKLH.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dijelaskan poin-poin kelebihan dan kekurangan dari
mekanisme DID dan usulan jika DID menggunakan indikator ekologi dalam penyalurannya.
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Tabel 8 • Kekurangan dan Kelebihan Mekanisme Dana Insentif Daerah (DID)
No

Kelebihan

Kekurangan

Stakeholder yang terlibat

1.

Dapat diakses semua daerah.

Pengusulan indikator kinerja
untuk kehutanan sulit untuk
dilakukan karena tidak
memenuhi prinsip keadilan
dimana setiap daerah memiliki
kesempatan yang sama untuk
memperoleh Dana Insentif
Daerah.

KLHK, BIG, Kementerian
Pertanian, Bappeda
Kabupaten dan Provinsi,
Dinas Perkebunan Provinsi
dan Kabupaten, Dinas
Pertanian Provinsi dan
Kabupaten dan NGO.

2.

Merupakan salah satu transfer
fiskal berbasis kinerja.

Pengusulan indikator kinerja
IKLH membutuhkan
ketersediaan data yang
berkesinambungan dan jelas
wali datanya, dan hal itu sulit
dipenuhi untuk tingkat
kabupaten.

3.

Memenuhi kaidah obyektif
terukur, berkesinambungan
dan akuntabel.

4.

Jika DID memasukan indikator
lingkungan hidup dapat
mendorong daerah untuk
memperbaiki kualitas
lingkungan hidupnya.

5.

Sebagai perhargaan bagi
daerah yang memiliki kinerja
baik dalam kategori utama
maupun kinerja.

Data terkait dengan IKLH saat
ini secara lengkap baru tersedia
pada tingkat provinsi.

D. Dana Desa
Dana desa merupakan dana yang sumber dananya berasal dari APBN yang diperuntukkan bagi
desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan
masyarakat. Penggunaan dana desa menempatkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan,
karena dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif. Dengan demikian, didalam
menentukan rencana dan prioritas penggunaan dana desa, dilaksanakan musyawarah desa untuk
menghasilkan kesepakatan.
Kewenangan lokal berskala desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan
oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. Kewenangan
desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan
desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

34

Konsep Kebijakan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi

III. Inisiatif EFT Tingkat Pusat dalam Skema TKDD

Perbedaan antara Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu: DD merupakan kewajiban
Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa dalam APBN sebagai wujud
pengakuan dan penganggaran negara kepada desa. Sedangkan ADD adalah kewajiban Pemerintah
Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran untuk desa yang diambil dari Dana Bagi Hasil
(DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian dana perimbangan (DISKOMINFOTIK
Kabupaten Bengkalis, 2018). Dana desa dianggarkan secara nasional dalam APBN setiap tahun.
Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan memperhatikan jumlah penduduk,
angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.
Mekanisme dan para pihak yang terlibat dalam skema dana desa dijabarkan sebagai berikut:
• Dana desa ditrasfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.
Sebelum ditrasfer ke daerah, anggaran dana desa perlu mendapatkan persetujuan dari Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR). Tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa untuk setiap desa
ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Kemudian bupati atau walikota menyampaikan
peraturan tersebut kepada menteri dengan tembusan ke Gubernur. Penyaluran dana desa
dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD, dengan syarat pertauran bupati/
walikota telah disampaikan ke Menteri dan APBD kabupaten/kota telah ditetapkan. Kemudian
dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas desa. Penyaluran dana desa tersebut
dilakukan secara bertahap, yaitu: tahap I, tahap II dan dahap III.
• Kepala desa wajib melaporkan realisasi penggunaan dana desa kepada bupati/walikota setiap
semester. Kemudian Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi
penggunaan dana desa kepada menteri dengan tembusan kepada menteri yang menangani
desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait dan gubernur.

Gambar 6 • Capaian Dana Desa tahun 2015-2019
Menunjang Aktivitas
Ekonomi Masyarakat

Jalan Desa
231.709 Km

Jembatan
1.327.069 M

Meningkatkan Kualitas
Hidup Masyarakat Desa

Pasar Desa
10.480 Unit

Bumdes
39.226
Kegiatan

Tambatan
Perahu
6.312 Unit

Embung
4.859 Unit

Irigasi
65.626 Unit

Raga Desa
25.022 Unit

Penahan
Air Bersih
MCK
Tanah
993.764 Unit 339.909 Unit
215.989 Unit

Polindes
11.599 Unit

Drainase
36.184.121 M

PAUD
59.640 Unit

Posyandu
30.127 Unit

Sumur
58.259 Unit

Sumber: Kementerian Desa PDTT (2020)
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Sejak tahun 2015 hingga 2019 Dana Desa telah menghasilkan capaian yang cukup besar di dalam
menunjang aktivitas masyarakat dan meningkatkan kulaitas hidup masyarakat desa. Hal ini terlihat dari
capaian yang dihasilkan pada periode tersebut yang didominasi pembangunan infrastruktur, meliputi
jalan desa, jembatan, pasar desa, BUMDES, tambatan perahu, embung, irigasi, raga desa, penahan
tanah, air bersih, MCK, POlindes, drainase, PAUD, Posyandu dan sumur (Gambar 6). Dengan capaian
tersebut, masih terdapat tantangan yang dihadapi yaitu jumlah penduduk miskin masih banyak
walaupun mengalami penurunan. Tahun 2014 jumlah penduduk miskin sebanyak 17,77 jura jiwa dan
pada tahun 2019 menurun menjadi 14,93 juta jiwa (Direktorat Dana Transfer Umum, Kemenkeu, 2020).

Gambar 7 • Perkembangan formulasi dana desa tahun 2015-2020
Tahun
2015-2017

Tahun
2018
AA
AF 3%
20%

AF
10%

AD

AD

90%
Alokasi Dasar (AD)

77%

Tahun
2019
AA
AF 3%
25%

AD

72%

Alokasi yang dibagi rata setiap desa

Alokasi Formula (AF) Alokasi yang dibagikan berdasarkan JP, JPM, IW dan IKK
Alokasi Afirmasi (AA) Alokasi yang ditujukan untuk desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan PM tinggi
Alokasi Kinerja (Ak)

Alokasi yang dibagikan kepada desa berkinerja terbaik

Tahun
2020
AK
AA 1,5%
1,5%
AF
28%

AD

65%
Rincian Alokasi Formula
2015-2017
JP : 25%
LW : 10%
JPM : 35%
IKK : 30%
Rincian Alokasi Formula
2018-2020
JP : 10%
LW : 15%
JPM : 50%
IKK : 25%

Sumber: Direktorat Dana Transfer Umum, Kemenkeu (2020)

Formulasi dana desa mengalami perkembangan sejak tahun 2015 hingga 2020, seperti terlihat dari
Gambar 7. Kebijakan Dana Desa tahun 2020 telah melakukan penyempurnaan kebijakan pengalokasian
melalui penyesuaian metode dan bobot perhitungan alokasi serta pemberian alokasi kinerja kepada
desa-desa dengan kinerja baik (Direktorat Dana Transfer Umum, Kemenkeu, 2020). Sementara pada
tahun-tahun sebelumnya, transfer DD hanya berdasarkan pada Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan
Alokasi Formula. Pada tahun 2020, transfer DD akan ditambah dengan Alokasi Kinerja, yang akan
diberikan kepada desa dengan kinerja terbaik. Dalam bagian penjelasan UU No. 20 Tahun 2019 tentang
APBN Tahun Anggaran 2020 dinyatakan bahwa penilaian kinerja desa terbaik didasarkan pada aspekaspek: 1) pengelolaan keuangan desa; 2) pengelolaan Dana Desa; 3) capaian keluaran (output) Dana
Desa; dan 4. capaian hasil (outcome) pembangunan desa (Putra et al, 2019).
Selain itu kebijakan Dana Desa tahun 2020 juga melakukan perbaikan mekanisme penyaluran Dana
Desa yaitu dengan:
1) Penyaluran berbasis kinerja dari RKUN langsung ke Rekening Kas Desa dengan tetap tercatat
di RKUD dalam 3 tahap (40%, 40% dan 20%), dan
2) Pemberian reward kepada daerah yang berkinerja baik dalam penyaluran dua tahap (60% dan
40%) (Direktorat Dana Transfer Umum, Kemenkeu, 2020).
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Gambar 8 • Kebijakan pengalokasian Dana Desa tahun 2020

DD

=

AD

+

AA

+

AK

+

AF

Alokasi
Dasar

Alokasi
Afirmasi

Alokasi
Kinerja

Alokasi
Formula

69%

1,5%

1,5%

28%

1) Pengelolaan
Keuangan Desa
(20%).
2) Pengelolaan Dana
Desa (20%).
3) Capaian Keluaran
(Output) Dana
Desa (25%).
4) Capaian Hasil
(Outcome)
Pembangunan
Desa (35%).

1) Jumlah Penduduk
(10%).
2) Angka Kemiskinan
(50%).
3) Luas Wilayah 15%).
4) Tingkat Kesulitan
Goegrafis (25%).

• Desa sangat
Tertinggal.
• Desa Tertinggal
dengan jumlah
penduduk miskin
tinggi.

Sumber: Direktorat Dana Transfer Umum, Kemenkeu (2020)

Skema alokasi kinerja dalam transfer DD ini sebelumnya telah diimplementasikan oleh Pemerintah
Kabupaten Jayapura dalam transfer Alokasi Dana Desa (ADD). Melalui Peraturan Bupati No. 11/2019
tentang Alokasi Dana Kampung Tahun 2019. Dalam menentukan kinerja desa dengan terbaik,
pemerintah kabupaten Jayapura menggunakan data dari penilaian Indeks Desa Membangun (IDM)
yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ada tiga
indeks dalam IDM, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan
Lingkungan. Dengan ditambahkannya aspek alokasi kinerja dalam transfer DD, dapat membuka
peluang diusulkannya skema kebijakan TANE hingga sampai ke tingkat Desa, dengan menggunakan
DD (Putra et al, 2019).
Berdasarkan IDM, pada tahun 2014-2019 jumlah desa tertinggal menurun sebanyak 11.668 desa,
sementara desa sangat tertinggal juga menurun sebanyak 2.224 desa (Direktorat Dana Transfer Umum,
Kemenkeu, 2020). Walaupun jumlah keduanya pada tahun 2019 masih cukup banyak, seperti terlihat
pada Tabel 9 bahwa pada tahun 2019 jumlah desa tertinggal sebanyak 20.588 desa dan desa sangat
tertinggal menjadi 6.835 desa.
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Tabel 9 • Jumlah desa menurut IDM tahun 2014 dan 2019
Status Desa

IDM 2014

Mandiri

%

IDM 2019

%

173

0,3%

824

1,1%

3.576

5,3%

8.544

11,4%

Berkembang

22.522

33,3%

38.162

50,9%

Tertinggal

32.256

47,7%

20.588

27,5%

9.059

13,4%

6.835

9,1%

67.589

100,0%

74.954

100,0%

Maju

Sangat Tertinggal
Total

Sumber: Direktorat Dana Transfer Umum, Kemenkeu (2020)

Upaya untuk mencari kompensasi bagi para pihak yang telah melakukan upaya konservasi di hutan
adat telah diwacanakan sejak lama. Article 33 Indonesia (2015), menyebutkan bahwa Dana Desa untuk
aktivitas konservasi hutan adat harus didorong sebagai upaya untuk mengurangi laju deforestasi dan
degradasi hutan dengan menghargai hak-hak sosial, ekonomi dan ekologi masyarakat adat. Dalam
beberapa kasus, dana desa telah menjadi pemicu peningkatan upaya pembangunan desa, misalnya
pengelolaan dana desa melalui pembangunan ekowisata (Subekti & Damayanti, 2019).
Berdasarkan Permendes PDTT No. 11/2019, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk
memberi manfaat bagi masyarakat desa berupa: peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan,
penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik. Terkait dengan lingkungan, dana
desa dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pelayanan dasar yang melalui pengadaan, pembangunan,
pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk: (1) kesiapsiagaan
menghadapi bencana alam, (2) penanganan bencana alam dan (3) pelestarian lingkungan hidup.
Kegiatan pelestarian lingkungan hidup tersebut diantaranya meliputi: pembibitan pohon langka;
reboisasi; rehabilitasi lahan gambut; pembersihan daerah aliran sungai dan daerah sekitar pantai;
pemeliharaan hutan bakau, pelatihan rehabilitasi mangrove dan terumbu karang; pelatihan pengolahan
limbah dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa sesuai keputusan musyawarah
desa. Dana Desa juga dapat dapat diprioritaskan untuk membiayai kegiatan perhutanan sosial.
Pemanfaatan Dana Desa juga dapat digunakan untuk membiayai usaha ekowisata yang diarahkan
untuk menggerakan roda perekonomian warga Desa. Selain itu dana desa juga dapat dimanfaatkan
untuk melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktik wanatani (agroforestry).
Pada tahun 2020 terbit Permendes No. 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes No. 11
tahun 2019 tentang Prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Didalamnya mengatur kegiatan
prioritas yang berbasis lingkungan hidup dan kehutanan. Untuk aspek kehutanan, kegiatan prioritas
bidang pemberdayaan masyarakat desa dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan usaha
ekonomi masyarakat yan difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan
desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, diantaranya:
1) Hutan kemasyarakatan
2) Hutan tanaman rakyat
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3) Kemitraan kehutanan
4) Pembentukan usaha ekonomi masyarakat
5) Pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan
6) Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat
7) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan
Desa dan diputuskan dalam musyawarah (Desa Direktorat Dana Transfer Umum, Kemenkeu,
2020).
Berikut ini merupakan beberapa contoh kasus pemanfaatan dana desa untuk kegiatan yang
memperhatikan aspek lingkungan di Indonesia, diantaranya:
1) Desa Tulamben, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali
Desa Tulamben merupakan salah satu destinasi ekowisata bahari dan termasuk dalam kawasan
strategis pariwisata nasional (KSPN). Obyek wisata yang ditawarkan adalah keindahan coral
dan ekosistem bawah laut. Pesatnya jumlah pengunjung yang melakukan aktivitas menyelam,
dikhwatirkan dapat berpotensi merusak ekosistem bawah laut dalam jangka panjang. Untuk
mengantisipasi hal tersebut, pemerintah Desa Tulamben melakukan upaya dengan membuat
daya tarik lokasi penyelaman baru. Mereka memanfaatkan dana desa untuk membangun
infrastruktur dan penguatan kapasitas masyarakat. Rumah ikan (hexadome) dibuat sebagai
substrat dimana coral (karang) akan ditransplantasikan kemudian tumbuh dan berkembang
sehingga dapat berinteraksi dengan kehidupan hewan laut. Alokasi dana desa dilakukan
pertama kali pada tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp 42 juta untuk membangun sekitar
30 hexadome. Keberhasilan ini membutuhkan waktu yang panjang, diawali pendampingan
oleh Conservation International Indonesia melalui pemetaan partisipatif desa pada tahun 2016,
penyusunan peraturan desa pengelolaan pesisir Desa Tulamben tahun 2017 dan penyusunan
anggaran desa pembuatan hexadome tahun 2018 (Nyegara Gunung, 2019).
2) Desa Sanankerto, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur
Desa Wisata Boon Pring terletak di desa Sanankerto yang merupakan salah satu dari 16 desa
wisata yang dicanangkan sebagai smart village oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Malang (Subekti & Damayanti, 2019). Hutan bambu di sekitar area sumber mata air sangat
berperan dalam penyediaan air. Pemerintah Desa Sanankerto dan masyarakat desa melakukan
kegiatan konservasi bambu dengan tujuan untuk menjaga sumber mata air dan debit air embung
untuk mendukung pertanian dan ekowisata. Upaya ini dilakukan dengan diawali pendekatan
kepada tokoh-tokoh masyarakat, kemudian mencari dukungan Pemerintah Kabupaten Malang,
Dinas Kehutanan dan Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai Brantas (BP DAS Brantas). BPDAS
Brantas memberikan bimbingan teknis konservasi bambu. Kemudian dilakukan pembentukan
Kelompok Tani Boon Pring dan struktur organisasinya yang disahkan dengan penerbitan Surat
Keputusan Kepala Desa. Bantuan bibit dari BPDAS sebanyak 4.000 bibit bambu pada tahun 2015
dan 2016, dan untuk tahun 2016 ditambahkan 400 bibit bambu hias. Kemudian pada tahun 2016,
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Pemerintah Desa memasukkan kegiatan kelompok tani (poktan) ke dalam anggaran desa yang
diambil dari APBDes (Impro-VisualStoryteller, 2019). Desa ini menjadi sentra bambu dan destinasi
ekowisata unggulan Boon Pring. Boon Pring bagi masyarakat sekitar diartikan sebagai kebun
bambu atau anugerah dari bambu. Omzet Boon Pring mencapai Rp 2,8 miliar pada tahun 2018
dan menyumbang Pendapatan Asli Desa (PADes) mencapai Rp 517 juta selama dua tahun. Dana
desa yang mereka kelola sebesar Rp 170 juta pada tahun 2017 dan Rp 300 juta pada tahun 2018
(Antara Jatim, 2019).
3) Desa Umbul Ponggok
Salah satu pemanfaatan dana desa yang dilakukan di desa ini yaitu untuk upaya konservasi
sumber daya air sekitar umbul (Wijayanti & Nasiwan, 2018).
Dana Desa diharapkan dapat meningkatkan perekonomian desa termasuk meningkatkan kapasitas
desa dan masyarakatnya. Dari beberapa contoh kasus di atas terlihat bahwa Dana Desa mampu
memberikan manfaat besar bagi desa seperti pembangunan infrastruktur, menambah pendapatan
bagi desa, termasuk manfaat yang diterima sebagai multiplier effect. Misalnya kegiatan ekowisata yang
dibangun dari Dana Desa, kehadiran wisatawan yang berkunjung kedepannya dapat memberikan
manfaat bagi masyarakat sekitar, seperti penyewaan penginapan oleh masyarakat (home stay),
penjualan makanan dan souvenir, jasa pemandu wisata, dan lain sebagainya. Namun, selain beragam
manfaat tersebut, terdapat juga kelemahan dari Dana Desa seperti yang dijabarkan oleh Jamaluddin
et al (2018) pada Tabel 10 berikut.

Tabel 10 • Kekurangan dan Kelebihan Mekanisme Dana Insentif Daerah (DID)
Manfaat Dana Desa

%

• Dana Desa sebagai sumberdaya
untuk mensinergikan program
Pembangunan Nasional – Provinsi
– dan daerah.

• Desa kesulitan mempertanggungjawabkan penggunaan
Dana mengikuti format laporan APBN.

• Dana Desa menjadi motivasi
masyarakat Desa untuk kembali
atau tetap di Desa untuk
membangun Desa melalui
program padat karya dengan
memanfaatkan potensi desa dan
memberdayakan kemampuan
warga (SWAKELOLA).

• Aktor pusat semakin sulit mengawasi penggunaan anggaran.
Kalau pun dilakukan melalui direct control, berimplikasi
terhadap makin membesarnya sumberdaya (manusia dan
anggaran) untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi.

• Kebijakan dana Desa
mengandung nilai ekonomis dan
politis. Secara ekonomis; dengan
meningkatnya infrastruktur
mendorong produktivitas
masyarakat dalam mengelola
potensi yang dimiliki. Secara politis
memacu kesadaran masyarakat
akan haknya ikut terlibat dalam
pemerintahan dan pembangunan.

• Dengan kewenangan itu tercipta ego-sektoral setiap Desa,
sehingga terjadi persaingan antar Desa, dan tidak munculnya
sinkronisasi program untuk mendorong pencapaian prioritas
pembangunan kawasan dan daerah.

Sumber: Jamaluddin, Sumaryana, Rusli & Buchari (2018)
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• Penggunaan dana tidak tepat peruntukkannya.

• Desa menjalankan program menurut RPJMDes-nya dan
kurang memperhatikan kebijakan pembangunan daerah.
Karena Desa memiliki kewenangan yang ditugaskan oleh
Pemerintah berdasarkan UU Desa.

• Pemerintah Daerah kurang memiliki power terhadap
penggunaan Dana Desa. Daerah hanya berwenang
memantau dan mengevaluasi.
• Pembangunan Desa tidak terintegrasi dengan arah dan
kebijakan pembangunan Daerah.

IIV
Pendahuluan
Penutup
1. Kesimpulan
Transfer Fiskal dapat menjadi instrumen yang strategis untuk mereduksi atau menghilangkan
dua tantangan utama yang dihadapi oleh provinsi atau kabupaten/kota yang mendedikasikan
wilayahnya sebagai daerah konservasi. Tantangan utama tersebut adalah: kebutuhan fiskal yang
tinggi, dan kapasitas fiskal yang rendah (fiscal disability). Sumber dana transfer fiskal berbasis
ekologi dapat berasal dari APBN dan non APBN. Skema transfer fiskal perlu memperhatikan
berbagai tingkatan pemerintahan (governance levels), yaitu: dari pusat ke provinsi, dari provinsi
ke kabupaten/kota, dan dari kabupaten/kota ke desa.
Berbagai regulasi telah tersedia di Indonesia. Regulasi tersebut dapat menjadi dasar skema transfer
fiskal berbasis ekologi, diantaranya PP No 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, PP
No 24/2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, Permendes No. 16 tahun
2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, PP No. 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
dan Peraturan Menteri Keuangan No. 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan
Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.
Konsep transfer fiskal berbasis ekologi baik dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi
dan pemerintah kabupaten ke yurisdiksi di bawahnya secara prinsip dapat dilaksanakan dengan
memodifikasi mekanisme transfer anggaran ke daerah yang telah berjalan, dengan menambahkan
indikator ekologi dalam variabel perhitungan atau formula alokasinya. Selain itu, konsep transfer
anggaran berbasis ekologi juga dapat diimplementasikan dengan mengembangkan skema
transfer anggaran ke daerah yang baru, seperti konsep Dana Perlindungan Lingkungan yang
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sedang disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Modifikasi skema transfer ke daerah yang sudah
berjalan dengan memasukkan indikator ekologi memiliki kelebihan karena tidak menambah beban
anggaran pemerintah, tetapi hanya mereformulasi mekanisme pengalokasian anggaran dari skema
transfer anggaran yang sudah berjalan.
Dengan mengambil pembelajaran dari berbagai inisiatif di berbagai daerah di Indonesia, transfer
fiskal dapat disalurkan melalui dua tujuan penyaluran skema:
a. Tujuan pembiayaan bagi upaya perlindungan hutan (cost-based). Skema yang tepat untuk tujuan
ini adalah skema: (1) DAU dengan variabel luas tutupan hutan, (2) Dana Lingkungan Hidup, (3)
DAK lingkungan hidup dan kehutanan yang telah memasukkan indikator tutupan hutan, serta (4)
Dana Desa untuk tujuan pelestarian lingkungan.
b. Tujuan penghargaan (reward) bagi daerah penyedia jasa lingkungan. Skema yang tepat untuk
tujuan ini adalah DID dengan modifikasi variabel Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

2. Rekomendasi
Berdasarkan identifikasi dan telaah terhadap kelebihan dan kekurangan pada setiap skema tersebut,
terdapat dua skema yang paling memungkinkan untuk menjadi mekanisme transfer fiskal berbasis
ekologi, yaitu: DID dan DAK Kehutanan. Beberapa implikasi untuk menjalankan kedua skema tersebut
antara lain:
a. Kebijakan yang diperlukan bagi implementasi transfer fiskal yang memasukkan indikator
ekologi melalui DID adalah perlunya penambahan indikator kinerja baru. IKLH (Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup) merupakan indikator yang cukup universal dan potensial dapat dipenuhi
oleh semua daerah. KLHK perlu mengusulkan ke Kementerian Keuangan agar IKLH dimasukan
menjadi variabel indikator DID tahun berikutnya. Tindak lanjut yang diperlukan dari satuan kerja
KLHK adalah sebagai berikut:
• Biro Perencanaan: i) menyusun kriteria teknis tambahan, yaitu kriteria daerah dengan tutupan
hutan Kawasan lindung dan konservasi agar sasaran lokasi kegiatan DAK kehutanan dapat
dilaksanakan di daerah dengan tutupan hutan tinggi, ii) Berkoordinasi dengan Bappenas
untuk menambah program khusus yang akan didanai oleh DAK dengan lintas bidang yaitu
program Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Ketahanan Bencana, serta mereformulasi
agar DAK LHK dapat dimanfaatkan untuk meningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat
sekitar kawasan lindung dan konservasi, iii) Berkoordinasi dan mengusulkan pendanaan DAK
non fisik ke Kementerian Keuangan untuk peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat sekitar
hutan, iv) Berkoordinasi dan mengusulkan penambahan alokasi DAK LHK ke Kementerian
Keuangan.
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IV. Penutup

• Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan, DItjen Planologi dan Tata
Lingkungan: menyiapkan data base luas tutupan hutan sampai tingkat kabupaten.
• Unit kerja di Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan: menyiapkan dan
memfasilitasi data base IKLH sampai ke tingkat kabupaten.
Tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh institusi di luar KLHK untuk implementasi DID dengan
indikator IKLH adalah sebagai berikut:
• Direktorat Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan, Kementerian Keuangan:
Menyiapkan formula bagi penggunaan indikator IKLH dalam penyaluran DID.
• Pemerintah Provinsi dan Kabupaten: menyiapkan data base IKLH sampai ke tingkat
kabupaten.
b. Implementasi DAK sebagai skema transfer fiskal berbasis ekologi relatif lebih mudah, karena hanya
melibatkan KLHK. Penambahan indikator tutupan hutan pada kawasan lindung dan konservasi
dalam alokasi DAK Kehutanan memerlukan legalitas berupa Permen LHK. Untuk itu diperlukan
tindak lanjut dari satuan kerja di KLHK sebagai berikut:
• Biro Perencanaan: menyusun indikator dalam mengalokasikan DAK Kehutanan ke daerah
yaitu tutupan hutan pada kawasan lindung dan konservasi agar sasaran lokasi kegiatan DAK
kehutanan dapat dilaksanakan di daerah dengan tutupan hutan tinggi yang cenderung
tingkat kesejahteraannya rendah agar sejalan dengan prpgram pengentasan kemiskinan dan
ketahanan pangan.
• Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat: menyusun rancangan kegiatan
penguatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan yang dapat didanai DAK Kehutanan
• Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan: menyiapkan data base luas
tutupan hutan sampai tingkat kabupaten.
c. Di samping penambahan kriteria tutupan hutan kawasan lindung dan konservasi dalam
penentuan daerah penerima DAK Kehutanan, terdapat beberapa masukan untuk perbaikan
mekanisme alokasi DAK Kehutanan agar lebih mempertimbangkan parameter ekologi sebagai
berikut:
• Pertama, dalam mekanisme alokasi DAK secara programatik yang akan dimulai tahun 2021,
perlu penambahan program khusus sebagai program yang akan didanai oleh DAK dengan
lintas bidang yaitu program Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Ketahanan Bencana.
Hal ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa salah satu agenda Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah Membangun Lingkungan Hidup,
Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
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• Kedua, kegiatan fasilitasi ekonomi produktif masyarakat sekitar hutan tidak hanya
memerlukan dukungan secara fisik berupa sarana prasarana dan infrastruktur, akan tetapi
juga memerlukan dukungan peningkatan kapasitas petani hutan dan masyarakat sekitar
hutan secara umum. Untuk itu perlu ada inovasi kebijakan baru berupa jenis alokasi DAK Non
Fisik untuk peningkatan kapasitas masyarakat sekitar hutan. Dengan demikian perlu inisiatif
dari KLHK untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam pengusulan DAK Non
Fisik Kehutanan untuk peningkatan kapasitas petani dan masyarakat sekitar hutan.
• Ketiga, perlu ada peningkatan alokasi DAK Kehutanan dan Lingkungan Hidup secara gradual
agar kegiatan yang didanai memiliki tingkat manfaat yang signifikan. Hal ini untuk memenuhi
prakondisi yang disyaratkan untuk kegiatan DAK. Beberapa di antaranya adalah: i) menu dan
rincian kegiatan DAK harus berdampak langsung ke masyarakat, ii) nilainya besar sehingga
daerah tidak mampu membiayai melalui APBD (non DAK), dan iii) memiliki daya ungkit dan
manfaat besar ke masyarakat.
Tantangan berikutnya yang berpotensi ditemui dalam implementasi skema transfer fiskal
berbasis ekologi antara lain: indikator ekologi yang digunakan harus berlaku di setiap wilayah
(omnipresent) dan tersedia secara periodik (time series), ketersediaan data sangat terbatas, diskresi
kepala daerah dapat menjadi peluang sekaligus ancaman dalam penggunaan dana, kewenangan
pengelolaan hutan yang hanya berada di level pemerintahan provinsi, dan sistem monitoring kinerja
daerah dalam upaya perlindungan hutan belum terbangun. Namun demikian, potensi manfaat
transfer fiskal ini sangat besar baik bagi perbaikan kesenjangan fiskal antar daerah, maupun bagi
kelestarian lingkungan dan hutan.
Kendati terdapat berbagai tantangan, namum implementasi insentif fiskal melalui 2 skema
(DID dan DAK kehutanan) telah dapat dimulai tanpa diperlukan instrumen kebijakan yang bersifat
konstitusional (penyusunan UU baru, perubahan UU, atau Peraturan Pemerintah), namun cukup
dengan instrumen kebijakan operasional di tingkat Menteri. Oleh karena itu, tantangan tersebut dapat
dikelola dan diatasi melalui pembelajaran implementasi, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan
sehingga dapat diperbaiki sambil berjalan.
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