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PRAKATA

Pembangunan berbasis ekologi telah menjadi salah satu agenda 
pembangunan dunia dalam rangka mencapai target Sustainable 
Development Goals (SDGs). Pembangunan berbasis ekologi menyelaraskan 
kepentingan sosial-ekonomi dengan kelestarian lingkungan hidup 
melalui pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pada 
umumnya, cakupan pembangunan berbasis ekologi difokuskan secara 
lebih spesifik untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya 
hutan beserta kekayaan biodiversitasnya, serta untuk mencapai target 
penurunan emisi dalam rangka pengendalian perubahan iklim. 

Provinsi Kalimantan Timur adalah salah satu Provinsi dengan 
kekayaan alam yang melimpah ruah. Tercatat penerimaan dari 
sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan menjadi andalan 
penerimaan daerah. Tekanan yang tinggi akan eksploitasi sumber 
daya alam di Provinsi Kaltim juga menyebabkan ancaman terhadap 
keberlanjutan dari sisi ekologis di Provinsi Kalimantan Timur. Hal inilah 
yang mendasari dimulainya arah kebijakan pembangunan hijau di 
Provinsi Kaltim dengan mendeklarasikan gerakan pembangunan hijau 
sejak tahun 2010 dan dilanjutkan dengan deklarasi Green Growth 
Compact pada tahun 2016. Komitmen pembangunan berbasis ekologi 
tersebut didukung oleh berbagai stakeholder, baik unsur pemerintah, 
swasta, akademisi, masyarakat, maupun NGOs. Program Kaltim Hijau 
menjadi tonggak sejarah dimulainya suatu proses pembangunan daerah 
yang berwawasan lingkungan (green development) dengan basis tata 
kelola pemerintahan yang berwawasan lingkungan (green governance). 
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Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berbasis ekologi, perlu 
digali peluang-peluang pendanaan, baik yang bersumber dari anggaran 
pemerintah, swasta, maupun dari filantropi atau donor. Salah satu upaya 
optimalisasi pemanfaatan anggaran pemerintah untuk mendukung 
pembangunan berbasis ekologi di tingkat tapak dilakukan melalui 
reformasi mekanisme transfer fiskal antar-pemerintahan yang berjalan 
saat ini menjadi lebih pro terhadap pengelolaan sumber daya alam 
yang lestari. Konsep ini populer dengan istilah transfer fiskal berbasis 
ekologi atau ecological fiscal transfer yang telah banyak dikembangkan 
di berbagai negara. Salah satu sumber pendanaan potensial untuk 
mendukung pembangunan berbasis ekologi saat ini adalah dana-dana 
filantropi yang ditujukan untuk pengendalian perubahan iklim. Komitmen 
untuk menjaga suhu bumi di bawah 2 derajat Celcius dalam rangka 
pengendalian perubahan iklim telah diikuti oleh komitmen berbagai 
negara maju untuk memberikan insentif atau penghargaan terhadap 
kinerja negara berkembang dalam menurunkan emisinya. Salah satu 
mekanisme insentif yang digunakan adalah skema result based payment 
(RBP) atau pembayaran atas hasil penurunan emisi yang telah dicapai.

Dalam Paris Agreement artikel 5, RBP telah ditetapkan sebagai salah 
satu mekanisme insentif untuk kinerja pengurangan emisi dari sektor 
kehutanan, khususnya program REDD+. Di Indonesia, skema RBP telah 
ditetapkan dalam Peraturan Menteri LHK No. 70 tahun 2017 tentang 
Prosedur REDD+ serta masuk dalam pembahasan draft peraturan terkait 
carbon pricing yang sedang diinisiasi oleh KLHK. Skema RBP dalam 
konteks kinerja pengurangan emisi dari sektor kehutanan (REDD+) saat 
ini digunakan untuk mendukung program REDD+ di Provinsi Kaltim 
dengan dukungan pendanaan dari program Forest Carbon Partnership 
Facility- Carbon Fund (FCPF-CF). 
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Skema RBP yang berasal dari dana filantropi atau donor memiliki ke-khas-
an jika dibandingkan dengan skema transfer fiskal antar-pemerintahan 
yang menggunakan dana pemerintah, baik APBN maupun APBD. Salah 
satunya adalah, penyaluran dana RBP akan melibatkan BPDLH yang 
ditetapkan oleh pemerintah untuk mengelola dana-dana lingkungan. 
Meskipun berbeda, terdapat banyak pembelajaran dari pelaksanaan 
skema RBP yang dapat dipetik, khususnya dalam rangka mendukung 
komitmen pembangunan berbasis ekologi. Tentu saja dalam mekanisme 
pembayaran berbasis kinerja dalam pengurangan tingkat emisi GRK di 
Kaltim membutuhkan kesiapan kelembagaan, baik berupa sumber daya, 
SDM, dan regulasi. 

Berdasarkan hal tersebut para peneliti dari Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim 
(P3SEKPI) mencoba memaparkan seluk-beluk mekanisme pembayaran 
berbasis kinerja dalam Program Pengurangan Emisi di Provinsi Kaltim 
melalui pendanaan dari FCPF-CF. Buku ini menguraikan apa itu program 
pengurangan emisi FCPF-CF di Provinsi Kaltim; bagaimana urgensi 
pendanaan terkait pembangunan lingkungan hidup secara umum dan 
khususnya di Kaltim; bagaimana mekanisme pembayaran berbasis 
kinerja untuk kegiatan pengurangan emisi di Kaltim; sejauh mana 
kesiapan Provinsi Kaltim ditinjau dari struktur fiskal APBD Kaltim dan 
komitmen Pemda Kaltim dalam kebijakan pembangunan hijau; serta 
kondisi pemungkin yang dibutuhkan agar implementasi pembayaran 
berbasis kinerja dapat berjalan efektif dan hasilnya produktif. 

Buku ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan 
akademisi, peneliti, dan juga menjadi bahan masukan kepada para 
pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan apakah pembelajaran 
dari skema RBP tersebut dapat diadopsi untuk mereformasi skema 
transfer fiskal antar-pemerintahan yang berlaku saat ini agar lebih pro 
terhadap kelestarian sumber daya alam. Hal ini akan sangat bergantung 
pada berbagai hal, di antaranya peraturan yang ada serta komitmen 
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para pihak yang berwenang. Pembelajaran dari mekanisme pembayaran 
berbasis kinerja REDD+ dari FCPF World Bank merupakan pembelajaran 
berharga dari Kalimantan Timur untuk Indonesia. Untuk itu kami ucapkan 
selamat kepada para penulis dan juga ucapan terima kasih kepada 
program FCPF-CF yang telah memfasilitasi penulisan buku ini.

Bogor,   Desember 2020

Plt. Kepala Pusat

Ir. Choirul Akhmad, M. E.
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BAB 1. 
PENDAHULUAN

_Galih Kartika Sari & Rahimahyuni Fatmi Nooran_

1.1. Pembangunan Hijau di Provinsi 
Kalimantan Timur

Pada sejarah Provinsi Kalimantan Timur, sumber daya alam memiliki 
peranan dominan dalam menggerakkan roda perekonomian. Kelimpahan 
sumber daya alam yang dimiliki oleh provinsi ini menjadi modal untuk 
membiayai pembangunan di semua sektor. Modal yang diperoleh 
dengan mengekstraksi sumber daya alam, memberikan dampak buruk 
terhadap lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur. Dampak buruk 
tersebut dipengaruhi oleh sifat sumber daya alam yang tidak terbarukan 
(unrenewable resource) seperti pertambangan dan penggalian (Fitriadi, 
2016). Sebelum sektor pertambangan, hutan menjadi primadona selama 
beberapa dekade dan menjadi penyumbang pendapatan daerah terbesar 
di kawasan ini. Walaupun hutan merupakan salah satu sumber daya alam 
yang dapat diperbaharui, pengelolaan yang tidak lestari menjadikan 
pemanfaatan hutan sebagai penyebab kerusakan hutan di Indonesia. 

Pada prosesnya, sumber daya hutan merupakan penerima tekanan 
terbesar dalam periode pembangunan Kalimantan Timur. Pemanfaatan 
hutan yang dilakukan tidak hanya memenuhi pundi-pundi modal 
pembangunan tetapi juga meninggalkan jejak deforestasi dan degradasi 
hutan. Dokumen Emission Reduction Program Document (ERPD) program 
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Carbon Fund Provinsi Kalimantan Timur menyebutkan bahwa terdapat 7 
penyebab utama deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi Kalimantan 
Timur.

Tabel 1 Pendugaan pembagian deforestasi berdasarkan penyebab

Penyebab Area tidak berhutan sejak 
2006 (ha)

Deforestasi 
(%)

Perkebunan sawit 576.188 51
HTI/pengelolaan konsesi yang 
lemah

156.000 14

Tambang 112.340 10
Overlogging/pengelolaan 
konsesi yang lemah

95.389 8

Pembalakan liar 76.789 7
Pertanian 72.302 6
Pembukaan lahan tanpa Ijin 39.756 3
Tambak 11.046 1
Total area deforestasi sejak 
2006

1.140.536 100

Sumber: KLHK (2019).

Isu yang berkembang menyebutkan bahwa pembangunan di sektor 
perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit telah lama dituding 
sebagai penyebab terjadinya deforestasi dan degradasi di hutan tropis. 
Tingginya permintaan pasar telah mendorong kenaikan produksi 
yang signifikan tanpa diimbangi oleh perkembangan teknologi dalam 
intensifikasi pertanian. Hal itu menjadi salah satu latar belakang 
terjadinya ekspansi lahan secara besar-besaran untuk pengembangan 
perkebunan kelapa sawit. Ekpansi tersebut di antaranya ditunjukkan 
dengan penetapan pencadangan lahan untuk pembangunan perkebunan. 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur misalnya, mencadangkan 3,2 juta 
ha wilayahnya untuk pembangunan perkebunan. Analisis spasial pada 
ERPD (Emission Reduction Program Document) Provinsi Kalimantan 
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Timur menunjukkan bahwa 51% deforestasi yang terjadi dalam kurun 
waktu 2006-2016 terkait dengan pembangunan perkebunan kelapa 
sawit. Selain itu, 49% lainnya disebabkan oleh pembangunan hutan 
tanaman industri, overlogging, pembalakan liar, pertanian, pembukaan 
lahan tanpa izin, dan pembangunan tambak khususnya di kawasan 
mangrove (KLHK, 2019). 

Permasalahan deforestasi dan degradasi hutan bukan hanya menjadi 
tantangan bagi sektor kehutanan tetapi lintas sektoral seperti sektor 
pertambangan, perikanan dan kelautan, serta pertanian. Oleh karena itu, 
pada penanganannya diperlukan identifikasi lebih detail terkait dengan 
akar permasalahan dari setiap penyebab deforestasi dan degradasi 
hutan tersebut. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam ERPD-nya 
telah mengidentifikasikan penyebab langsung dan penyebab dasar dari 
deforestasi dan degradasi hutan di wilayahnya. 

Tabel 2  Penyebab langsung dan penyebab dasar deforestasi dan 
degradasi hutan di Provinsi Kalimantan Timur

Penyebab langsung Penyebab dasar
Tambang - Tata kelola lahan yang buruk

- Administrasi dan supervisi hutan yang tidak 
efektif

Hutan tanaman - Tata kelola lahan yang buruk
- Administrasi dan supervisi hutan yang tidak 

efektif
- Lemahnya kebijakan perlindungan hutan
- Rendahnya insentif untuk penerapan pengelolaan 

hutan berkelanjutan
Perkebunan - Tata kelola lahan yang buruk

- Administrasi dan supervisi hutan yang tidak 
efektif

- Lemahnya kebijakan perlindungan hutan
- Rendahnya insentif untuk penerapan pengelolaan 

hutan berkelanjutan
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Penyebab langsung Penyebab dasar
Pertanian/perambahan - Tata kelola lahan yang buruk

- Administrasi dan supervisi hutan yang efektif
- Keterbatasan kesempatan mendapatkan alternatif 

mata pencaharian bagi masyarakat lokal
Tambak - Tata kelola lahan yang buruk

- Administrasi dan supervisi hutan yang tidak 
efektif

- Keterbatasan kesempatan mendapatkan alternatif 
mata pencaharian bagi masyarakat lokal

Kebakaran hutan dan 
lahan

- Tata kelola lahan yang buruk
- Administrasi dan supervisi hutan yang tidak 

efektif
- Rendahnya kemampuan pengelolaan kebakaran 

dan kurangnya alternatif cara pembukaan lahan
- Faktor iklim

Kegiatan pembalakan 
yang tidak lestari

- Tata kelola lahan yang buruk
- Administrasi dan supervisi hutan yang tidak 

efektif
- Lemahnya kebijakan perlindungan hutan
- Rendahnya insentif untuk penerapan pengelolaan 

hutan berkelanjutan
Sumber: KHLK (2019).

Tabel 2 menunjukkan bahwa penyebab dasar dari deforestasi dan 
degradasi hutan di Provinsi Kalimantan Timur adalah tata kelola lahan 
yang buruk serta tidak efektifnya sistem supervisi atau pengawasan 
dalam pengelolaan hutan. Tata kelola lahan yang buruk dapat disebabkan 
oleh tidak efektifnya sistem pengawasan. Secara definisi, Terry (1968) 
menyebutkan bahwa pengawasan merupakan suatu proses untuk 
menentukan apa yang akan dilaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan 
kegiatan, dan jika diperlukan dapat diterapkan tindakan-tindakan korektif 

Tabel 2  Penyebab langsung dan penyebab dasar deforestasi dan 
degradasi hutan di Provinsi Kalimantan Timur (lanjutan)
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untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan. 
Perencanaan sebagai suatu proses berkesinambungan yang di dalamnya 
mencakup proses pengambilan keputusan dalam memilih berbagai 
alternatif penggunaan sumber daya yang digunakan untuk pencapaian 
tujuan yang ditetapkan (Conyers & Hills, 1994). Oleh karena itu, 
pencapaian tujuan dalam perencanaan dipengaruhi oleh mekanisme 
pengawasan terhadap implementasinya. Sistem pengawasan yang tidak 
efektif akan memberikan pengaruh terhadap implementasi perencanaan 
pembangunan yang telah disusun. 

Fungsi pengawasan tersebut, di dalamnya meliputi pengendalian.  
Walaupun secara regulasi pada Undang-Undang (UU) No. 26 tahun 
2007 disebutkan bahwa wewenang pemerintah, salah satunya meliputi 
pengendalian dalam pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan 
ruang tersebut di antaranya dilakukan melalui penetapan peraturan 
zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan 
sanksi.  

Akan tetapi UU tersebut belum secara keseluruhan diimplementasikan, 
baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hingga saat ini, 
kebijakan insentif dan disinsetif belum secara penuh diimplementasikan 
bagi para pihak terkait. Kebijakan insentif dapat menjadi pendorong 
bagi terlaksananya pengelolaan lahan sebagai bagian dari tata ruang 
secara berkelanjutan, sedangkan kebijakan disinsentif dapat menjadi 
alat pencegahan terjadinya praktik-praktik pengelolaan lahan yang tidak 
berkelanjutan. 

Kelimpahan sumber daya alam akan menjadi berkah bagi suatu wilayah jika 
dikelola dengan baik. Sebaliknya akan membuat suatu daerah mengalami 
ketertinggalan jika sumber daya alam dikelola dengan manajemen yang 
buruk dan mengabaikan keberlanjutan. Pembangunan yang selama 
ini dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur dengan memanfaatkan 
kekayaan sumber daya alam yang dimiliki memicu terjadinya deforestasi 
dan degradasi yang menyebabkan rata-rata emisi CO2 sebesar 68,4 juta 
ton per tahun ke atmosfer (KLHK, 2019). 
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Tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap sumber daya alam 
akan memberikan dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat 
berkurangnya modal atau sumber daya alam. Selain itu, tingkat kerusakan 
lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur yang makin tinggi mendorong 
pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membenahi tata kelola 
pembangunannya. Upaya pembenahan tersebut diwujudkan dengan 
deklarasi program Kaltim Hijau pada tahun 2010, yaitu kondisi Kalimantan 
Timur yang memiliki perangkat kebijakan, tata kelola pemerintahan, serta 
program-program pembangunan yang memberikan perlindungan sosial 
dan ekologis terhadap masyarakat Kalimantan Timur, serta memberikan 
jaminan jangka panjang terhadap keselamatan dan kesejahteraan 
masyarakat serta keberlanjutan lingkungan hidup. Program Kaltim Hijau 
menjadi tonggak sejarah dimulainya suatu proses pembangunan daerah 
yang berwawasan lingkungan (green development) dengan basis tata 
kelola pemerintahan yang berwawasan lingkungan (green governance).

Implementasi program Kaltim Hijau diawali dengan pembenahan tata 
kelola melalui kebijakan yang menerapkan konsep ekonomi hijau. Konsep 
ekonomi hijau tersebut diartikan sebagai suatu proses transformasi yang 
diharapkan mampu mengatasi berbagai macam krisis (UNDP, 2009). 
Proses transformasi tersebut terbagi menjadi 5 fase, diawali pada tahun 
2009 dan berakhir pada tahun 2030. Pada tahun 2030 diharapkan 
Provinsi Kalimantan Timur akan memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 
8-10%, tingkat pengangguran 4-6%, kemiskinan menurun hingga pada 
kisaran angka 3-4%, emisi karbon 1.000 tonCO2eq/juta$US PDRB, dan 
inflasi sekitar 5%. 
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Gambar 1 Penerapan konsep green ekonomi dalam proses transformasi. 
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Geogeson, Maslin, & Poessinouw (2017) mengungkapkan bahwa konsep tersebut 
dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan dan pembangunan. Perbaikan 
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mengurangi deforestasi dan degradasi hutan pada wilayah accounting area 6,5 juta 
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wilayah tersebut merupakan kawasan berhutan tropis yang tidak hanya menjadi 
habitat bagi keanekaragaman hayati tetapi juga menjadi penopang kehidupan bagi 
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Gambar 1 Penerapan konsep green ekonomi dalam proses transformasi.

Ekonomi hijau merupakan proses perubahan yang radikal ke arah 
efisiensi, ramah lingkungan, dan penghematan sumber daya yang 
bertujuan untuk mengurangi emisi dan mengurangi efek perubahan iklim 
(Janicke, 2012). Walaupun demikian, Geogeson, Maslin, & Poessinouw 
(2017) mengungkapkan bahwa konsep tersebut dapat menjadi motor 
penggerak bagi pertumbuhan dan pembangunan. Perbaikan lingkungan 
makin menjadi perhatian, terutama ketika isu perubahan iklim muncul. 
Isu tersebut menjadi pendorong dilakukannya upaya-upaya perbaikan 
terhadap lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu upaya 
mitigasi yang memberikan peluang bagi Provinsi Kalimantan Timur untuk 
memperbaiki tata kelola lingkungan, khususnya berbasis lahan adalah 
melalui mekanisme REDD+. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah 
satu dari 11 provinsi prioritas REDD+. 
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Oleh karena itu, Provinsi Kalimantan Timur telah menyiapkan seperangkat 
program penurunan emisi untuk terlibat aktif dalam mekanisme 
REDD+ di Indonesia. Program penurunan emisi di Provinsi Kalimantan 
Timur bertujuan untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan 
pada wilayah accounting area 6,5 juta ha dari 12,7 juta ha wilayah 
Kaltim. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa 54% dari wilayah tersebut 
merupakan kawasan berhutan tropis yang tidak hanya menjadi habitat 
bagi keanekaragaman hayati tetapi juga menjadi penopang kehidupan 
bagi masyarakat adat dan masyarakat lainnya. 

Selain itu, pada tahun 2016 Provinsi Kalimantan Timur telah turut 
serta dalam Deklarasi Kesepakatan Pembangunan Hijau atau Green 
Growth Compact (GGC). Wahyuni, Diana, Makinudin, & Nouval (2019) 
menyebutkan bahwa sebagai bagian dari program pembangunan hijau, 
Kaltim menginisiasi 8 program atau prakarsa purwarupa (prototype 
initiative). Lebih lanjut Wahyuni et al. (2019) menerangkan kedelapam 
program tersebut adalah:

1. Penguatan percepatan pelaksanaan dan pencapaian target 
perhutanan sosial seluas 660.782 hektare.

2. Penguatan kelembagaan 21 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan 
(KPH).

3. Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) untuk koridor 
orangutan di bentang alam Wehea-Kelay seluas 532.143 hektare.

4. Pengembangan kemitraan di kawasan Delta Mahakam seluas 
±150.000 hektare.

5. Program Karbon Hutan Berau (PKHB).

6. Pengembangan Perkebunan Berkelanjutan.

7. Kampung Iklim.

8. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
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Langkah yang ditempuh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 
mengawali proses transformasi menuju ekonomi hijau adalah dengan 
melakukan perbaikan kebijakan. Perbaikan tersebut di antaranya 
adalah moratorium perizinan di sektor perkebunan, kehutanan, dan 
pertambangan. Moratorium perizinan diberlakukan sebagai tenggang 
waktu untuk membenahi manajemen pengelolaan sumber daya lahan, 
termasuk di dalamnya perizinan dan prosesnya. Perbaikan tersebut 
diharapkan dapat memberikan dampak terhadap tata kelola lingkungan 
sekaligus pembangunan di Kaltim. 

Selain pemerintah, para pihak di Provinsi Kalimantan Timur telah banyak 
menginisiasi program yang terkait dengan upaya perbaikan lingkungan. 
Proses transformasi menuju ekonomi hijau merupakan “cost centre” atau 
memerlukan pembiayaan yang cukup besar pada awalnya. Perubahan 
menuju ekonomi hijau akan menyebabkan terhentinya pendapatan 
yang diperoleh dari proses ekstraksi sumber daya alam. Oleh karena itu, 
diperlukan sumber-sumber pendapatan atau pembiayaan alternatif yang 
berkelanjutan untuk mendukung pembangunan. 

1.2. Program REDD+ di Kalimantan 
Timur

Momentum impelementasi pembangunan hijau dan implementasi 
REDD+ di Provinsi Kalimantan Timur dimanfaatkan untuk memperbaiki 
tata kelola lahan di wilayahnya. Program REDD+ di Provinsi Kalimantan 
Timur diawali dengan menyusun Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas 
Rumah Kaca (RAD GRK) sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Presiden 
(Perpres) No. 61 tahun 2011. Pada dokumen RAD GRK disebutkan bahwa 
Provinsi Kalimantan Timur memiliki peluang untuk menurunkan sampai 
dengan 20% (setara 194 juta ton CO2eq) jika dibandingkan dengan 
tingkat BAU (Prov. Kalimantan Timur, 2018). Peluang penurunan emisi 
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tersebut diperoleh dengan memfokuskan kegiatan mitigasi yang dapat 
berkontribusi sekitar 94% dari total potensi penurunan 194 juta ton CO2-
eq pada tahun 2010-2030 pada:

1. Konservasi energi pada kegiatan tambang batubara lewat efisiensi 
dan penggunaan biodiesel.

2. Peningkatan penggunaan energi terbarukan pada produksi listrik di 
perdesaan.

3. Pengembangan kebun ramah iklim.

4. Perlindungan hutan alam dan gambut di hutan produksi, lindung, 
dan konservasi, penerapan pembalakan berdampak minimal (RIL-C), 
pengembangan hutan tanaman, dan wanatani di lahan bercadangan 
karbon rendah.

5. Perbaikan ketepatan penggunaan pupuk N di perkebunan dan 
sawah.

6. Pengurangan emisi gas metana POME setara metane capture.

Fokus kegiatan mitigasi tersebut dibagi pada masing-masing sektor 
terkait. Pada sektor berbasis lahan, upaya mitigasi perubahan iklim 
difokuskan pada pengurangan emisi yang berasal dari deforestasi dan 
degradasi hutan. Mekanisme REDD+ menjadi upaya yang ditempuh para 
pihak di Provinsi Kalimantan Timur untuk mendongkrak perbaikan pada 
sektor berbasis lahan. Selain itu, mekanisme REDD+ dapat memberikan 
peluang bagi Provinsi Kalimantan Timur untuk memperoleh insentif 
positif. 

Sejak REDD+ digaungkan pada COP-13 di Bali pada tahun 2007, para 
pihak di Provinsi Kalimantan Timur mulai mengambil peranan dalam 
pengimplementasiannya. Para pihak tersebut bekerja mengisi gap 
untuk pencapaian tujuan pembangunan rendah karbon. Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Timur berusaha untuk meningkatkan koordinasi 
dalam pelaksanaan pengendalian perubahan iklim dengan membentuk 
forum multipihak Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI). DDPI dibentuk 
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pada tahun 2011, menyusul diluncurkannya program Kaltim Hijau pada 
tahun 2009 (CIFOR, 2018). Keberadaan DDPI didasarkan pada Peraturan 
Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 9 tahun 2017 tentang 
Pembentukan Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur. 

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 9 tahun 2017 tentang 
Pembentukan Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur, Pasal 
3:

Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2, bertugas untuk:

1. Merumuskan kebijakan daerah, strategi, program, dan kegiatan 
pengendalian perubahan iklim;

2. Mengkoordinasikan kegiatan dalam pelaksanaan tugas pengendalian 
perubahan iklim yang meliputi kegiatan adaptasi, mitigasi, alih 
teknologi, dan pendanaan;

3. Merumuskan kebijakan pengaturan mekanisme dan tata cara 
perdagangan karbon;

4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan 
tentang pengendalian perubahan iklim; dan

5. Memperkuat posisi Kalimantan Timur untuk mendorong kabupaten 
dan kota di Kalimantan Timur untuk lebih bertanggung jawab dalam 
pengendalian perubahan iklim. 
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Gambar 2  Upaya para pihak dalam program pembangunan rendah 
karbon di Provinsi Kalimantan Timur.

Dukungan para pihak di Provinsi Kalimantan Timur merupakan faktor 
krusial dalam fase kesiapan dan implementasi REDD+. Para pihak dan 
peranannya di antaranya (KLHK, 2019):

1. Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur. DDPI Kaltim 
merupakan mitra utama dalam pelaksanaan program yang 
mengkoordinasikan kepentingan pemerintah daerah, universitas, 
dan organisasi masyarakat sipil. DDPI Kaltim telah terlibat melalui 
pengembangan strategi pembangunan berkelanjutan Kalimantan 
Timur, strategi dan rencana aksi provinsi pelaksanaan REDD+ 
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(SRAP REDD+), dan master plan perubahan iklim Kalimantan Timur. 
DDPI juga merupakan pemangku kepentingan yang relevan untuk 
manajemen pengetahuan.

2. Organisasi non-pemerintah/organisasi masyarakat sipil, di antaranya 
World Wide Fund for Nature (WWF), The Nature Conservancy (TNC), 
Bioma, Forest and Climate Change Programme (FORCLIME), Global 
Green Growth Institute (GGGI), Kerimapuri, Kawal Borneo, Prakarsa 
Borneo, Yayasan Bumi, dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 
(AMAN). Para pemangku kepentingan ini telah terlibat dalam 
pengembangan ERPD. Mereka memainkan peranan penting dalam 
memberikan dukungan teknis untuk implementasi dan pengawasan 
program.

3. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian: Universitas Mulawarman 
(Fakultas Kehutanan, Fakultas Kelautan dan Perikanan), Centre for 
Climate Change Study, Centre for Social Forestry (CSF), Tropical 
Environmental and Sustainable Development (TESD), Pusat 
Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial (PPIIG). Para 
pemangku kepentingan ini telah terlibat dalam pengembangan ERPD 
dan telah menyediakan data ilmiah untuk mendukung pengembangan 
desain program. Meskipun para pemangku kepentingan ini dapat 
tetap netral karena mereka tidak mengimplementasikan program, 
mereka dapat bertindak sebagai pemberi pengaruh dan pengawas 
yang positif bagi lembaga-lembaga pelaksana.

Menurut Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (2018), terdapat 
hambatan dalam penerapan kebijakan terkait dengan REDD+, yaitu:

1. Tata kelola lahan yang tidak efektif dan lemahnya kepemilikan 
lahan

Tata kelola lahan yang terkendala oleh buruknya akurasi data 
dan informasi serta buruknya koordinasi perencanaan lintas 
sektor. Hambatan lain di antaranya yaitu ketidakjelasan status 
dan kepemilikan lahan, ketiadaan batas hutan negara, lemahnya 
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pengakuan hak masyarakat lokal dan adat atas lahan, dan lemahnya 
rasa kepemilikan di tingkat lokal. Hal itu telah menyebabkan konflik 
antara para pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Hambatan 
berikutnya adalah rendahnya investasi jangka panjang dalam 
pemanfaatan lahan berkelanjutan. Ketidakjelasan wilayah hutan 
membuat intervensi terhadap target secara efektif sulit dilakukan 
dan dapat menjadi halangan dalam mekanisme insentif seperti 
pendanaan REDD+ berbasis kinerja bagi para pihak.

2. Peluang biaya tinggi untuk REDD+

Pengelolaan berkelanjutan memerlukan biaya tinggi. Hingga saat 
ini belum ada kebijakan insentif sebagai dorongan bagi para pihak 
untuk melakukan pengelolaan berkelanjutan. 

3. Isu koordinasi antar instansi pemerintah dan lintas sektor

Isu koordinasi lintas sektoral masih menjadi tantangan yang cukup 
besar di Indonesia, terutama di sektor berbasis lahan. Hal itu di 
antaranya telah menyebabkan adanya tumpang-tindih dalam 
pengelolaan dan klaim atas lahan. Tumpang-tindih tersebut 
menjadikan pengelolaan secara berkelanjutan sulit untuk dicapai.

1.3. Dukungan Skema Pendanaan 
Forest Carbon Partnership Facility 
(FCPF)

Pada tahun 2014, FCPF menawarkan mekanisme untuk turut serta dalam 
upaya Provinsi Kalimantan Timur mengimplementasikan program-
program perbaikan terhadap tata kelola berbasis lahan. FCPF merupakan 
sebuah kemitraan global antara pemerintah, bisnis, masyarakat sipil, 
dan organisasi masyarakat adat yang berfokus pada pengurangan emisi 



Pendanaan Pembangunan Berbasis Ekologi di Provinsi Kalimantan Timur  
Tinjauan atas Skema Result Based Payment sebagai Insentif REDD+

15

dari deforestasi dan degradasi hutan, konservasi stok karbon hutan, 
pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon hutan di 
negara berkembang, melalui kegiatan REDD+. 

Pada implementasi programnya, FCPF memiliki 4 tujuan strategis yaitu:

1. Untuk membantu negara-negara dalam upaya REDD+. Upaya tersebut 
dilakukan dengan memberikan bantuan keuangan dan teknis dalam 
membangun kapasitas negera-negara yang memerlukan agar di 
masa depan negara-negara tersebut dapat menerima sistem insentif 
positif dari REDD+.

2. Untuk merintis sistem pembayaran berbasis kinerja REDD+. 
Tujuannya adalah untuk memastikan pembagian manfaat yang adil 
sekaligus mempromosikan insentif positif REDD+ berskala besar  di 
masa yang akan dating.

3. Dalam pendekatan REDD+, untuk menguji cara-cara mempertahankan 
atau meningkatkan mata pencaharian masyarakat lokal untuk 
melestarikan keanekaragaman hayati.

4. Untuk menyebarluaskan pengetahuan yang diperoleh dalam 
pengembangan fasilitas dan pelaksanaan proposal persiapan 
kesiapan (RPP/Readiness Preparation Proposal) dan program 
pengurangan emisi (ERP/Emission Reduction Payment Agreement).

Pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui 2 mekanisme pendanaan 
yaitu Readiness Fund dan Carbon Fund. Mekanisme tersebut didukung 
oleh multi-donor di antaranya berasal dari pemerintah dan entitas non-
pemerintah, termasuk perusahaan swasta yang memberikan kontribusi 
keuangan minimal sebesar $5 juta.

Readiness fund merupakan mekanisme yang digunakan FCPF untuk 
mendukung negara-negara berkembang dalam menyiapkan dirinya agar 
di masa yang akan datang mampu dalam skala besar berpartisipasi aktif 
dalam sistem insentif positif REDD+. FCPF melalui Readiness Fund telah 
memberikan dukungan dalam penyiapan infrastruktur implementasi 
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REDD+. Infrastruktur tersebut di antaranya adalah sistem MRV nasional, 
sistem registry, sistem pemantauan hutan nasional (NFMS), Forest 
Reference Emission Level (FREL), instrumen pendanaan, mekanisme 
pembagian manfaat (BSM), instrumen safeguards, dan operasionalisasi/
pengujian kerangka tersebut pada skala sub nasional (Kalimantan 
Timur).

Kegiatan yang didukung dari mekanisme pendanaan ini diantaranya: 

1. Mengadopsi strategi nasional REDD+.

2. Mengembangkan tingkat emisi referensi (REL).

3. Merancang sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV).

4. Menyiapkan sistem perlindungan lingkungan dan perlindungan 
sosial (safeguard).

Pada konteks readiness fund, Indonesia memperoleh $3,6 juta  pada 
tahun 2011 dan kemudian ditambahkan $5 juta sehingga Indonesia 
secaara total memperoleh $8,6 juta. Readiness fund FCPF tersebut 
digunakan untuk mendukung 4 komponen utama program Readiness di 
antaranya yaitu (FCPF, 2013):

1. Analytical Work. Kegiatan ini meliputi studi terkait dengan penyebab 
deforestasi dan investasi dan intervensi lainnya yang dibutuhkan 
untuk mengurangi deforestasi dan emisi gas rumah kaca.

2. Mendukung proses kesiapan. Komponen ini termasuk di antaranya 
adalah penilaian terhadap kondisi terkini regulasi terkait REDD+; 
peningkatan kapasitas lembaga dan pemangku kepentingan; 
penilaian cepat tentang opsi bagi hasil; konsultasi dan sosialisasi 
publik mencakup semua actor, termasuk masyarakat adat; 
penyelesaian Strategic Environmental and Social Assessment (SESA); 
dan persiapan Environmental and Social Management Framework 
(ESMF).
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3. Penilaian dan pengukuran GHG sebagai dampak perubahan lahan. 
Komponen ini di antaranya adalah mempelajari dan mengukur 
pengaruh perubahan penggunaan lahan terhadap stok karbon, 
mengembangkan time series dari darta perubahan lahan, dan 
mendukung sistem untuk memantau stok karbon di tingkat 
lapangan. 

4. Regional Data Collection and Capacity Building. Komponen ini 
memfasilitasi kegiatan REDD+ yang relevan di tingkat sub-nasional 
(provinsi) dengan mengumpulkan data sosial-ekonomi dan biologi 
serta parameter lainnya yang sesuai.

Carbon Fund merupakan mekanisme pendanaan yang dirancang 
dan dirintis untuk mengimplementasikan program-program REDD+ 
melalui penggunaan mekanisme positif. Terdapat 11 kontributor pada 
mekanisme pendanaan CF ini, yaitu: Australia, BP Technology Ventures, 
Kanada, European Commission, Prancis, Jerman, Norwegia, Swiss, The 
Nature Conservancy, United Kingdom, dan United States. Mekanisme 
Carbon Fund dibuat dan dirancang untuk merintis pembayaran berbasis 
kinerja pada program pengurangan emisi dari program REDD+ (FCPF, 
2013). Saat ini, Carbon Fund merupakan salah satu implementasi dari 
mekanisme pembayaran berbasis kinerja (result based payment) REDD+ 
di Indonesia. Melalui mekanisme Carbon Fund yang diimplementasikan 
di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia berpotensi menerima dana 
sebesar $110 juta dari FCPF.

Di Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur ditunjuk sebagai lokasi 
implementasi program Carbon Fund FCPF. Terpilihnya Provinsi Kalimantan 
Timur didasarkan pada beberapa alasan (KLHK, 2016) yaitu:

1. Kemauan politik. Inisiasi pemerintah dan masyarakat Provinsi 
Kalimantan Timur untuk mendeklarasikan program Kaltim Hijau 
didukung oleh kemauan politik kepala daerah. Selain itu, Kaltim 
telah menyusun RAD-GRK, Strategi dan Rencana Aksi Provinsi 
(SRAP). Provinsi Kalimantan Timur juga telah menerbitkan Peraturan 
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Gubernur tentang Moratorium Izin Konsesi Lahan dan Hutan serta 
komitmen Gubernur untuk mengikuti program FCPF Carbon Fund.

2. Dukungan peraturan perundangan yaitu UU No. 23/2014 tentang 
Pemerintahan Daerah.

3. Dukungan kelembagaan yaitu DDPI yang mengorganisir kegiatan-
kegiatan penurunan emisi, khususnya berbasis lahan.

4. Keterlibatan masyarakat dan swasta.

5. Luas hutan yang mencapai 8.562.287 ha.

Pada prosesnya, pemastian Program Carbon Fund telah diintergrasikan 
ke dalam RPJMD Kalimantan Timur. Hal tersebut diyakini akan mampu 
memberikan jaminan terlaksanakannya program pengurangan emisi 
yang telah disusun, sekaligus memberikan kekuatan hukum terhadap 
implementasinya. Pengintegrasian tersebut tidak hanya mendistribusikan 
program dan kegiatan kepada semua sektor terkait tetapi sekaligus 
membagi peran dan tanggung jawab kepada para pihak yang terkait 
dengan perubahan iklim. 
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Sumber: DDPI (2020).

Gambar 3 Pelaksanaan ERP FCPF-Carbon Fund Kalimantan Timur.
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Pada tanggal 27 November 2020 Indonesia menandatangani kepakatan 
penting tentang pembayaran FCPF-Carbon Fund yang dikelola Bank 
Dunia untuk menurunkan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi 
hutan hingga 2025. Kesepakatan yang tertuang dalam Dokumen ERPA 
(Emission Reduction Payment Agreement) tersebut ditandatangani oleh 
KLHK mewakili Pemerintah Indonesia dan Perwakilan Bank Dunia untuk 
Indonesia dan Timor Leste.

Melalui kesepakatan ini, Indonesia berpeluang untuk menerima 
pembayaran berbasis hasil (Results Based Payment, RBP) hingga 110 
juta USD, untuk mengurangi 22 juta ton emisi CO2 di Provinsi Kalimantan 
Timur. Kesepakatan ini juga membuka peluang Indonesia masuk “call 
option”, sebuah mekanisme untuk mengajukan kembali insentif RBP 
kepada World Bank apabila berhasil melampaui target pada akhir 
periode.

Pembayaran FCPF-Carbon Fund akan diterima secara bertahap sesuai 
target penurunan emisi yang berhasil dicapai. Direncanakan dilakukan 
dalam 3 termin, yaitu pada tahun 2021, 2023, dan 2025. Pada 2021, 
target penurunan emisi sebesar 5 juta ton CO2 atau setara 25 juta USD, 
tahun 2023 sebesar 8 juta ton CO2 atau setara 40 juta USD, dan tahun 
2025 sebesar 9 juta ton CO2 atau setara 45 juta USD, sehingga total 
mencapai 110 juta USD. 

Apabila target tersebut tercapai, maka Kalimantan Timur akan 
berkontribusi untuk mencapai target penurunan emisi NDC Indonesia 
dari sector berbasis lahan sebesar 17%, sebagaimana tercantum dalam 
dokumen ERPD (Emission Reduction Program Document, FCPF 2019). 
Pendanaan FCPF tersebut menjadi stimulus bagi implementasi REDD+ 
di Indonesia. Program Carbon Fund FCPF menjadi bukti nyata di tengah 
ketidakpercayaan para pihak terhadap REDD+. Selain itu, keberadaan 
program tersebut juga mendorong kesiapan infrastruktur REDD+, baik di 
tingkat nasional maupun sub nasional. 
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BAB 2. 
URGENSI PENDANAAN 

PEMBANGUNAN BERBASIS 
EKOLOGI

_Fitri Nurfatriani & Anton Eko Satrio_

2.1. Landasan Teoritis Mekanisme 
Pendanaan Pembangunan 
Berbasis Ekologi

Pembangunan berwawasan lingkungan (bersifat ekologis) atau lebih 
dikenal dengan istilah pembangunan berbasis ekologi semakin banyak 
diinisiasi di berbagai wilayah di Indonesia. Meskipun memiliki beragam 
tujuan namun berbagai inisiatif di daerah tersebut memiliki dasar 
pemikiran yang sama dan tujuan utama untuk menjaga dan melindungi 
lingkungan hidup, termasuk tutupan hutannya secara efektif, termasuk 
aspek alam, budaya, sejarah, dan sosial-ekonomi. Dasar pemikiran yang 
sama dan tujuan utama tersebut merupakan prinsip dalam pembangunan 
berbasis ekologi. Hal tersebut juga dijumpai di dalam pembangunan 
berbasis ekologi dengan cakupan yang lebih spesifik seperti konservasi 
keanekaragaman hayati di kawasan lindung (Emerton, Bishop, & Thomas, 
2006). Beberapa inisiatif pembangunan berbasis ekologi di antaranya 
dilakukan oleh beberapa provinsi yang mendeklarasikan diri sebagai 
‘Provinsi Hijau’ seperti Aceh, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan 
Papua Barat (Putra, Muluk, Salam, Untung, & Rahman, 2019). 
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Inisiatif serupa juga dilakukan di tingkat kabupaten seperti Kapuas 
Hulu dan Malinau (‘Kabupaten Konservasi’), Sigi, Siak, dan Sintang 
(‘Kabupaten Hijau’) (Putra et al., 2019). Inisiatif-inisiatif ‘pembangunan 
hijau’ tersebut sejalan dengan salah satu target kinerja pembangunan 
lingkungan hidup yaitu pemulihan kerusakan dan pelestarian ekologi 
(Nurfatriani, Rochmayanto, Salminah, Sari, & Kurniasari, 2020). Inisiatif 
pembangunan berbasis ekologi memiliki mekanisme implementasi yang 
beragam, hal itu mencerminkan cara yang berbeda untuk mencapai 
tujuan utama serta sejauh mana tujuan yang lain dapat diakomodasi 
(Emerton et al., 2006). 

Kekayaan alam dan lingkungan hidup merupakan produk dan jasa 
ekosistem yang dibutuhkan bagi kelangsungan hidup manusia, mulai dari 
makanan, air bersih, udara, obat-obatan hingga tempat tinggal untuk 
berlindung (Bayon, Lovink, & Veening, 2000) sehingga pengelolaannya 
dalam konteks menjaga sumber daya alam dan ekosistem pada kondisi 
ekuilibrium, sangat penting untuk kesejahteraan dan kelangsungan 
hidup manusia (Costanza et al., 2014; Costanza et al., 1997; MEA, 2005). 
Meskipun penting, banyak dari kekayaan alam dan lingkungan terancam 
rusak dan berimplikasi pada semua aspek usaha manusia, mulai dari 
pertanian, kedokteran, hingga industri (Bayon et al., 2000). Sebagian besar 
ancaman kerusakan tersebut terletak pada karakter “barang publik” dari 
produk dan jasa ekosistem yang disediakannya, menyebabkan rendahnya 
penilaian terhadap manfaat “eksternalitas” sehingga dianggap “gratis” 
dan cenderung dieksploitasi secara berlebihan (Bayon et al., 2000). 
Pendanaan maupun pembiayaan di bidang perlindungan sumber daya 
alam dan ekosistem maupun lingkungan hidup dalam arti luas masih 
merupakan salah satu upaya paling menantang dan sulit hingga saat ini 
(Bayon et al., 2000). Ketersediaan sumber daya pendanaan yang baru 
sangat dibutuhkan untuk menutup sebagian biaya pelestarian alam (Bayon 
et al., 2000; Panayotou, 1997), termasuk pemulihan kerusakannya. Pada 
saat bersamaan, penggunaan sumber daya pendanaan yang telah ada 
dengan lebih efisien juga sangat penting (Panayotou, 1997). Oleh karena 



Pendanaan Pembangunan Berbasis Ekologi di Provinsi Kalimantan Timur  
Tinjauan atas Skema Result Based Payment sebagai Insentif REDD+

25

itu, diperlukan sebuah kerangka pendanaan yang efektif dalam rangka 
menjamin kecukupan pendanaan dan pencapaian target pembangunan 
berbasis ekologi.

Menurut Bayon et al. (2000), pendanaan maupun pembiayaan terkait 
perlindungan sumber daya alam dan ekosistem maupun lingkungan hidup 
dalam arti luas sangat bervariasi dalam tujuannya. Namun demikian, 
secara prinsip, target pendanaannya sejalan dengan tujuan utama 
pembangunan berbasis ekologi, yaitu untuk menjaga dan melindungi 
lingkungan hidup, termasuk (tutupan hutan) secara efektif. Selain itu, 
pendanaan maupun pembiayaan di bidang ini sangat bervariasi dalam 
struktur tata kelola, sumber keuangan, dan aktivitas yang dibiayainya 
(Bayon et al., 2000). Berdasarkan Bayon et al. (2000), beberapa 
aktivitas yang didanai atau dibiayai dapat dikelompokkan menjadi tiga 
jenis. Pertama, pendanaan berbagai kegiatan atau intervensi untuk 
mendukung rencana dan strategi maupun kebijakan lingkungan hidup 
nasional. Pendanaan jenis ini diutamakan untuk kegiatan atau intervensi 
yang berdampak pada hulu kebijakan lingkungan yang lebih luas dan 
menentukan prioritas konservasi. Kedua, pendanaan berbagai kegiatan 
atau intervensi untuk penguatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi 
organisasi berbasis masyarakat sipil (CSO maupun NGO) dalam 
masalah lingkungan. Kegiatan atau intervensi yang didanai antara lain 
penguatan/peningkatan kapasitas manajemen hingga kapasitas lembaga 
tersebut dalam mendesain proyek jangka panjang dengan mengakses 
pembiayaan jangka pendek untuk menghasilkan sumber daya keuangan 
yang substansial (misalnya dana abadi/endowment capital). Ketiga, 
pendanaan berbagai kegiatan atau intervensi untuk memfasilitasi 
pengembangan mekanisme yang efektif, efisien, dan transparan untuk 
mentransfer/memobilisasi sumber daya bagi perlindungan sumber 
daya alam dan ekosistem maupun lingkungan hidup di tingkat daerah 
(lokal). Pendanaan jenis ini diutamakan untuk kegiatan atau intervensi 
yang mendorong/memfasilitasi pengambilan keputusan, peran, dan 
tanggung jawab tentang prioritas dan program lingkungan di tingkat 
daerah (lokal). 



26

Pendanaan Pembangunan Berbasis Ekologi di Provinsi Kalimantan Timur 
Tinjauan atas Skema Result Based Payment sebagai Insentif REDD+

Untuk menjamin keberhasilan tujuan utama pembangunan berbasis 
ekologi, upaya mobilisasi pendanaan juga perlu diiringi dengan upaya 
merealisasikan pendanaan berkelanjutan (Widyaningrum, 2012; Emerton 
et al., 2006). Pendanaan berkelanjutan adalah sumber pendanaan yang 
memadai dan tersedia untuk pengelolaan jangka panjang yang dialokasikan 
secara tepat waktu, dimaksudkan untuk program yang sesuai dan sejalan 
dengan tujuan (Emerton et al., 2006). Pendanaan berkelanjutan harus 
dinilai tidak hanya dari segi kuantitas, tetapi juga kualitasnya (Emerton 
et al., 2006). Oleh karena itu, pendanaan berkelanjutan juga tidak hanya 
tentang menyediakan lebih banyak dana (Emerton et al., 2006; McNeely 
& Weatherly, 1996), tetapi juga mengupayakan kombinasi pembaharuan 
kebijakan dan mekanisme pendanaan dengan mengoreksi kebijakan yang 
tidak sesuai dan/atau merugikan atau mereformasi sistem fiskal yang 
mendorong keseimbangan antara kebutuhan pertumbuhan ekonomi 
dan kepentingan ekologis (Widyaningrum, 2012). Selain itu, Oleas & 
Barragán (2003) menunjukkan bahwa dukungan pemerintah dan peran 
badan tata kelola sangat penting untuk memastikan pengelolaan dana 
lingkungan yang baik.

Oleh karena itu, untuk merealisasikan pendanaan berkelanjutan 
bagi pembangunan berbasis ekologi, ada lima elemen pendanaan 
berkelanjutan yang dapat diadopsi. Pertama, harus dikembangkan skema 
yang meminimalkan risiko dan ketidakpastian atas sumber pendanaan 
(Emerton et al., 2006) dengan menggabungkan berbagai sumber 
pendanaan untuk meminimalkan risiko pemotongan anggaran dari donor 
yang tidak terduga karena kendala anggaran atau perubahan prioritas 
donor (Widyaningrum, 2012). Kedua, meningkatkan administrasi dan 
efektivitas keuangan dengan memastikan bahwa pendanaan dialokasikan 
sesuai dengan kebutuhan dan tujuan (Emerton et al., 2006). Hal ini 
penting untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efisien dan 
dapat digunakan pada saat dibutuhkan (Widyaningrum, 2012). Ketiga, 
harus melihat secara komprehensif biaya dan manfaat, dengan kontribusi 
yang adil dari mereka yang mendapat manfaat dan kompensasi yang 
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memadai bagi mereka yang menanggung biaya (Emerton et al., 2006). 
Keempat, menciptakan kerangka mekanisme ekonomi dan keuangan 
(Emerton et al., 2006) dengan mengupayakan agar pemanfaatan jasa 
ekosistem memiliki nilai ekonomi yang kompetitif meskipun seringkali 
undervalued dalam mekanisme pasar (Widyaningrum, 2012; Bayon et 
al., 2000). Kelima, menyediakan  bussiness plan (Emerton et al., 2006) 
yang mampu mengidentifikasi terobosan yang menguntungkan secara 
ekonomi, dapat diterima secara sosial, dapat dikelola secara teknis, 
dan masih sejalan dengan peraturan (GIZ FORCLIME, 2009). Pendanaan 
berkelanjutan tidak berarti harus terus mendanai konservasi. Sebaliknya, 
ini harus dilihat sebagai intervensi sementara untuk merangsang 
masyarakat mengintegrasikan wawasan lingkungan dalam kegiatan 
ekonomi mereka (Castro, 2003). 

Singkatnya, ada tiga aspek utama dari pendanaan berkelanjutan  yakni 
menggalang dana untuk mencapai tujuan, mendistribusikan dana 
yang ada ke arah yang berkelanjutan, dan merealisasikan mekanisme 
pendanaan yang lebih menguntungkan dan mengurangi kebutuhan 
pendanaan eksternal tambahan (Tomaselli, 2006). Oleh karena itu, 
upaya memaksimalkan kontribusi dari setiap sumber pendanaan akan 
membutuhkan prioritas investasi sampai kesinambungan keuangan 
(kemandirian secara finansial) sebagai tujuan akhir dari pendanaan 
berkelanjutan benar-benar terpenuhi (Bruner, Gullison, & Balmford, 
2004; Castro, 2003).

Dalam konteks regulasi pendanaan yang mendukung pembangunan 
berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup, secara prinsip sudah 
dimandatkan dan diakomodasi di dalam berbagai tingkatan regulasi 
yang saling terkait. Pendanaan lingkungan hidup sebagai instrumen 
perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi (Pasal 20 PP 46/2017) 
sejalan dengan kerangka pembangunan ekonomi nasional yang wajib 
diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan 
berwawasan lingkungan (Pasal 33 UUD 1945) untuk memenuhi hak asasi 
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setiap warga negara Indonesia dalam memperoleh lingkungan hidup 
yang baik dan sehat (Pasal 28H UUD 1945). Oleh karena itu, pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah diwajibkan untuk mengembangkan dan 
menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup (IELH), termasuk di 
dalamnya pendanaan lingkungan hidup (Pasal 42 UU 32/2009) yang 
diperuntukkan bagi pemulihan lingkungan hidup atas kondisi lingkungan 
yang kualitasnya telah menurun akibat pencemaran dan/atau kerusakan 
(Pasal 46 UU 32/2009) maupun bagi daerah yang memiliki kinerja 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik (Pasal 45 
UU 32/2009). Bahkan, berbagai instrumen pendanaan bagi pelestarian 
dan pemulihan kerusakan ekologi atau lingkungan hidup sangat terbuka 
untuk dikembangkan dan/atau diterapkan (PP 46/2017). 

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009, pendanaan lingkungan hidup dapat 
didefinisikan sebagai seperangkat kebijakan ekonomi yang mendorong 
negara untuk mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi 
lingkungan hidup secara memadai dalam rangka pembangunan 
berwawasan lingkungan (bersifat ekologis) untuk menjamin perlindungan, 
pengelolaan, dan pemulihan lingkungan hidup. Pendanaan lingkungan 
hidup/berbasis ekologi dalam berbagai bentuknya seperti pendanaan 
iklim maupun pendanaan konservasi keanekaragaman hayati, umumnya 
tidak terlepas dari berbagai kebijakan, strategi, dan kesepakatan yang 
telah disepakati di tingkat global, regional, dan nasional yang melatar-
belakanginya. Banyak negara telah meratifikasi konvensi-konvensi 
internasional yang menjadi dasar dari komitmen dan kewajiban para 
pihak agar mematuhi ketentuan untuk mengalokasikan pendanaan 
(Emerton et al., 2006).

Beberapa model pendanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup dapat dimobilisasi dari berbagai sumber yaitu dalam bentuk 
pendanaan publik, pendanaan non publik, maupun blended finance 
(campuran) (BKF, 2019; Direktorat MSSR, 2017; Dhewanthi, 2020). 
Kegiatan yang mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
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hidup yang ditopang sepenuhnya oleh anggaran pemerintah (pendanaan 
publik) seperti anggaran K/L, anggaran K/L yang dialokasikan untuk 
kegiatan di daerah, dan anggaran transfer fiskal akan menganut model 
pendanaan murni APBN. Selain bersumber dari sumber daya domestik, 
model murni APBN juga dapat berasal dari internasional berupa hibah, 
pinjaman, dan kerja sama bilateral maupun multilateral. Adapun kegiatan 
yang didanai sepenuhnya oleh swasta (pendanaan non publik), baik 
domestik maupun internasional sebagai bagian dari upaya pengendalian 
perubahan iklim maupun sebagai bentuk investasi di perusahaan lain 
(misalnya obligasi/sukuk hijau), dikenal dengan model pendanaan murni 
komersial.

Model pendanaan lain yang juga dikenal secara umum adalah murni 
filantropi (pendanaan non publik) di mana kegiatan didanai oleh 
lembaga filantropi seperti yayasan keluarga, yayasan perusahaan, dan 
lembaga swadaya masyarakat, baik dari dalam maupun luar negeri. 
Selain itu, kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
juga dapat berupa program pemerintah yang dilaksanakan oleh investor 
swasta dengan berbagai fasilitas/kemudahan dari pemerintah melalui 
model kemitraan pemerintah dan badan usaha. Adapun kegiatan 
yang dilaksanakan dengan memobilisasi investasi swasta (pendanaan 
non publik) yang didukung oleh subsidi atau penyertaan permodalan 
pemerintah (instrumen pendanaan publik) untuk membuat proyek yang 
tidak hanya menekankan keuntungan finansial (layak secara bisnis) tapi 
juga menghasilkan manfaat sosial dan lingkungan yang tinggi (impact 
investment) seperti proyek pembangkit energi terbarukan merupakan 
model blended finance.
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2.2. Kesenjangan Pendanaan untuk 
Pembangunan Lingkungan 

Dalam beberapa tahun belakangan ini, Indonesia dan juga dunia 
global dihadapkan dengan tantangan dampak perubahan iklim yang 
menimbulkan masalah lingkungan.  Indonesia sebagai negara tropis 
yang terdiri atas ribuan pulau serta memiliki hutan hujan tropis yang 
kaya akan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam, baik yang 
dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui, tidak 
luput dari ancaman dampak negatif perubahan iklim. Dampak utama 
terhadap kenaikan temperatur dan perubahan musim yang ekstrim 
membuat Indonesia menjadi rentan terhadap bahaya bencana alam 
akibat perubahan iklim.  Berdasarkan kondisi tersebut maka Pemerintah 
Indonesia mengambil langkah-langkah komperehensif adaptasi dan 
mitigasi perubahan iklim sebagai sebuah pertimbangan strategi dalam 
mencapai ketahanan iklim, terkait pangan, air, dan energi (Direktorat 
Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, 2017).

Komitmen Pemerintah Indonesia disampaikan oleh Presiden Joko 
Widodo pada Konferensi Para Pihak Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan 
Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (United Nations Framework 
Convention on Climate Change/UNFCCC) ke-21 di Paris tahun 2015. 
Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) 
sebesar 29% di bawah Business as Usual (BAU) pada tahun 2030 dan 
sampai dengan 41% dengan bantuan internasional. Di samping itu, 
Indonesia bersama-sama dengan anggota masyarakat internasional 
telah mengadopsi Paris Agreement atau Perjanjian Paris atas Konvensi 
Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan 
Iklim yang antara lain berisi tentang mitigasi, adaptasi, dan means of 
implementation, termasuk pendanaan. Langkah konkrit pemerintah atas 
adopsi Paris Agreement adalah dengan diratifikasinya Paris Agreement 
melalui UU No. 16 Tahun 2016 dan disampaikannya dokumen Nationally 
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Determined Contribution (NDC) ke Sekretariat UNFCCC yang merupakan 
penjabaran lebih lanjut atas langkah adaptasi dan mitigasi perubahan 
iklim yang diambil pemerintah (Direktorat Jenderal Pengendalian 
Perubahan Iklim, 2017).

Langkah-langkah yang diambil untuk memenuhi target NDC Indonesia 
tentu saja membutuhkan dukungan kebijakan, baik dari sisi teknis maupun 
dari sisi dukungan pendanaan. Hal ini juga diatur dalam Paris Agreement 
pada Pasal 5 yaitu perlunya pendekatan kebijakan dan insentif positif 
untuk aktivitas penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta 
pengelolaan hutan berkelanjutan, konservasi, dan peningkatan cadangan 
karbon hutan, termasuk melalui pembayaran berbasis hasil. Pasal ini 
menekankan bahwa perlu ada insentif berbasis kinerja yang dapat berupa 
pembayaran atas kinerja yang telah dilakukan dalam upaya pengurangan 
emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Pada Pasal 6 juga diatur 
bahwa untuk mengurangi emisi, diperlukan pengembangan kerja sama 
sukarela antar-negara dalam rangka meningkatkan ambisi penurunan 
emisi, termasuk melalui mekanisme pasar dan non-pasar. Pada pasal 
ini, kesepakatan para pihak dalam Paris Agreement mendukung adanya 
kerja sama antar-negara melalui mekanisme pasar seperti carbon trading 
dan juga mekanisme non pasar yaitu melalui bantuan bilateral maupun 
multilateral seperti hibah.  Komitmen negara maju dalam mendukung 
upaya penurunan emisi global juga diharapkan terwujud secara nyata, 
khususnya dalam menyediakan sumber pendanaan untuk membantu 
negara berkembang dalam melaksanakan mitigasi dan adaptasi. Pihak 
lain dapat pula memberikan dukungan secara sukarela sebagaimana 
diatur dalam Pasal 9 Paris Agreement.

Dalam NDC terdapat lima kategori sektor dan proporsi kontribusinya 
dalam upaya penurunan emisi GRK adalah 29% dari BAU 2030, yakni: 
kehutanan (17,2%), energi (11%), pertanian (0,32%), industri (0,10%), 
dan limbah (0,38%). Untuk adaptasi, komitmen Indonesia meliputi 
peningkatan ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan sumber 
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penghidupan, serta ketahanan ekosistem dan lansekap, selain juga 
pengkondisian untuk ketahanan iklim. Target penurunan emisi yang 
ingin dicapai adalah menurunkan emisi sebesar 834 MTon CO2e (29%) 
dan sebesar 1,081 (38%) dari baseline prediksi emisi BAU di tahun 2030 
sebesar 2,869 MTon CO2e (Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan 
Iklim, 2017). Untuk mencapai target pengurangan emisi tersebut telah 
disusun strategi implementasi NDC yang diuraikan dalam beberapa 
program sebagaimana disajikan pada Gambar 4.
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Gambar 4 Program implementasi NDC.

Secara nasional pemerintah telah menghitung kebutuhan pendanaan 
untuk upaya penurunan emisi. Berdasarkan Second Biennial Update 
Report (BUR-2) tahun 2018, Indonesia memproyeksikan kebutuhan 
pembiayaan untuk mencapai target penurunan emisi di 2030 sebesar 
USD247,2 miliar (sekitar USD19 miliar/tahun) atau sekitar Rp3.461 triliun 
(Rp266,2 triliun/tahun) (Kementerian Keuangan, 2020). Sejak tahun 2016 
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Kementerian Keuangan telah melakukan Climate Budget Tagging yaitu 
mekanisme penandaan anggaran belanja kementerian untuk aktivitas 
yang terkait perubahan iklim. Berdasarkan budget tagging tersebut 
dapat digambarkan postur belanja negara terkait aktivitas perubahan 
iklim sebagaimana pada Gambar 5. Dalam 5 tahun terakhir, rata-rata 
alokasi anggaran perubahan iklim senilai Rp89,6 triliun/tahun atau 3,9% 
alokasi dari APBN/tahun.
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Dari hasil perhitungan Kementerian Keuangan diketahui bahwa APBN telah 
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Kesenjangan antara kebutuhan pembiayaan perubahan iklim dengan alokasi 
anggaran kementerian terkait perubahan iklim dapat dilihat pada Gambar 6. 
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Gambar 5  Belanja negara terkait perubahan iklim (triliun rupiah) dan 
porsinya dalam APBN (%).

Dari hasil perhitungan Kementerian Keuangan diketahui bahwa APBN 
telah mendanai 34% dari total kebutuhan pembiayaan perubahan iklim 
berdasarkan laporan Pemerintah Indonesia kepada UNFCC dalam BUR-2 
tahun 2018. Kesenjangan antara kebutuhan pembiayaan perubahan 
iklim dengan alokasi anggaran kementerian terkait perubahan iklim 
dapat dilihat pada Gambar 6.
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Gambar 6  Kebutuhan pendanaan iklim per tahun berdasarkan second 
BUR (trilliun rupiah).

Secara lebih lengkap, kebutuhan pendanaan untuk mencapai target NDC 
pada tahun 2030 menurut BUR-2 tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 3 
(BKF, 2019).

Tabel 3  Kebutuhan pendanaan untuk mencapai target NDC pada tahun 
2030

Sektor Aktivitas
Potensi 

penurunan emisi 
(juta ton CO2e)

Estimasi biaya 
(US$ miliar)

Kehutanan dan 
lahan

- Program konservasi 
dan perlindungan 
hutan

- Pencegahan 
kebakaran hutan

655 5,56
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Sektor Aktivitas
Potensi 

penurunan emisi 
(juta ton CO2e)

Estimasi biaya 
(US$ miliar)

Energi dan 
transportasi

- Pembangunan 
pembangkit listrik 
energi terbarukan

- Investasi teknologi 
bersih

398 236,2

Proses 
produksi dan 
penggunaan 
produk (IPPU)

- Mayoritas untuk 
industri semen dan 
besi (80% investasi 
swasta)

3,25 0,4

Limbah - Pengolahan limbah 
cair dan padat 
pada level industri 
maupun rumah 
tangga

26 2,9

Pertanian - Varietas padi rendah 
emisi

- Efisiensi irigasi
- Utilisasi biogas
- Peningkatan kualitas 

suplemen ternak

4 2,2

Total 247,2
Sumber: BUR-2 (2018) dalam BKF (2019).

Dengan demikian maka masih terdapat kesenjangan kebutuhan 
pendanaan sebesar 66% dari kebutuhan total pendanaan untuk 
mengatasi perubahan iklim. Pemerintah Indonesia perlu mendorong 
mobilisasi sumber pendanaan iklim di luar APBN untuk mencapai target 
NDC.

Tabel 3  Kebutuhan pendanaan untuk mencapai target NDC pada tahun 
2030 (lanjutan)
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Bedasarkan perhitungan Direktorat Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan 
Regional (2017), biaya penurunan emisi di sektor kehutanan yang terdiri 
atas total biaya pencegahan deforestasi, rehabilitasi hutan, dan restorasi 
gambut yang diperlukan untuk mencapai taget NDC sektor kehutanan 
pada periode 2018–2030 mencapai Rp57,1 triliun atau rata-rata Rp4,39 
triliun/tahun.  Kegiatan yang dijadikan target penurunan emisi gas rumah 
kaca sektor kehutanan adalah: 

1. Menahan laju deforestasi agar tidak melebihi: 

a. 450.000 ha/tahun pada periode 2011–2020 

b. 325.000 ha/tahun pada periode 2021–2030.

2. Meningkatkan penerapan prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan, 
baik di hutan alam maupun di hutan tanaman. 

3. Merehabilitasi 12 juta ha lahan terdegradasi pada tahun 2030 atau 
800.000 ha/tahun dengan survival rates sebesar 90%. 

4. Merestorasi 2 juta ha gambut pada tahun 2030 dengan tingkat 
kesuksesan sebesar 90%. 

Akan tetapi, alokasi dana dari anggaran yang tersedia untuk kegiatan 
yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan 
penurunan emisi di sektor kehutanan belum mencukupi. Menurut 
Direktorat Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional (2017), 
ketersediaan dana dari alokasi anggaran (2010-2015) untuk kegiatan 
penurunan emisi dalam mencapai target NDC adalah sekitar Rp 700 
miliar/tahun atau Rp 0,7 triliun/tahun. Dengan demikian, masih terdapat 
kesenjangan sekitar Rp 3,69 triliun/tahun jika dibandingkan dengan 
kebutuhan dana untuk melaksanakan NDC. Dana tersebut juga masih 
di luar dana investasi swasta untuk membangun HTI, melaksanakan RIL, 
atau melakukan restorasi ekosistem di hutan produksi.

Bappenas telah melakukan pemetaan pendanaan Pembangunan Rendah 
Karbon (PRK) yaitu pemetaan atas semua belanja pemerintah pusat 
yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah 
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lingkungan melalui kegiatan pembangunan rendah emisi gas rumah kaca 
(GRK). Sejak Oktober 2017, Bappenas telah meluncurkan inisiatif PRK. 
Inisiatif ini bertujuan untuk memasukkan target pengurangan emisi GRK 
ke dalam perencanaan kebijakan disertai dengan berbagai intervensi 
untuk melestarikan dan memulihkan sumber daya alam dalam agenda 
pembangunan nasional (Bappenas, 2019). Kondisi yang diharapkan dapat 
tercapai dengan inisiatif ini adalah: i) pembangunan rendah karbon dapat 
berjalan serta tercapainya target penurunan emisi sebesar 27,3% pada 
tahun 2024 dan 29% pada tahun 2030; ii) menjadikan kebijakan hijau 
tetap sebagai prioritas pembangunan, terutama dalam Review RPJMN 
2020-2024 dan naskah RPJPN 2025-2045; iii) pendanaan rendah karbon 
bisa diwujudkan untuk implementasi kebijakan ekonomi hijau dan PRK 
(Bappenas, 2020).  

Dalam pemetaan pendanaan PRK ini dilakukan pemetaan belanja 
pemerintah pusat yaitu untuk belanja Kementerian/Lembaga pusat 
yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
untuk program/kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau 
mengendalikan tingkat emisi GRK. Cakupan sektor yang dikaji dalam 
pendanaan PRK meliputi kegiatan mitigasi perubahan iklim di sektor 
kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi, transportasi, industri, 
pengelolaan limbah, serta kawasan pesisir dan kelautan. Dari hasil 
kajian Bappenas (2020), total pendanaan PRK pada tahun 2018, 2019, 
dan 2020 secara berturut-turut adalah USD23,8 miliar (Rp34,5 triliun), 
USD2,41 miliar (Rp34,9 triliun), USD1,62 miliar (Rp23,4 triliun). Untuk 
sektor kehutanan dan lahan gambut, pendanaan PRK di tahun 2018 
sebesar Rp399 miliar, tahun 2019 sebesar Rp2,5 triliun, dan tahun 2020 
sebesar Rp1,3 triliun dengan rata-rata per tahun sebesar Rp1,4 triliun. 
Pendanaan PRK tersebut menggambarkan belanja pemerintah berupa 
belanja kegiatan aksi mitigasi yang terdiri atas kegiatan inti dalam bentuk 
kegiatan pembangunan yang berdampak langsung pada penurunan emisi 
dan kegiatan pendukung berupa kegiatan yang mendukung pelaksanaan 
kegiatan inti seperti sosialisasi, penelitian dan pengembangan, dan 
pengembangan kapasitas (Bappenas, 2020).
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Berdasarkan kajian Bappenas (2020), dibutuhkan total biaya investasi 
untuk mencapai target pengurangan emisi GRK (pendanaan pembangunan 
rendah karbon) sebesar Rp306 triliun atau sebesar 2% dari PDB nasional, 
di mana pemerintah harus berkontribusi sebesar 24-39% terhadap 
kebutuhan biaya investasi tersebut atau 3-5% dari APBN yaitu sebesar 
Rp72,22-120,37 triliun.  Saat ini pemerintah baru mengalokasikan 
sebesar Rp23,44-34,87 triliun atau 8-11% sehingga masih terdapat gap 
yang cukup besar.  Berbagai kesenjangan pendanaan ini harus dapat diisi 
oleh berbagai sumber pendanaan, khususnya dari mekanisme non-fiskal 
yang berasal dari pendanaan internasional maupun sumber pendanaan 
privat, baik di dalam maupun luar negeri.

Dari sisi penganggaran belanja pemerintah pusat, alokasi anggaran 
untuk program lingkungan hidup secara umum relatif belum mencukupi 
untuk memenuhi kebutuhan biaya penurunan emisi GRK atau RAN GRK. 
Rata-rata anggaran pemerintah untuk memenuhi target penurunan 
emisi GRK mencapai 34% dari kebutuhan total (Kemenkeu, 2020) dan 
8-11% dari kebutuhan biaya investasi untuk pendanaan pembangunan 
rendah karbon (Bappenas, 2020). Pada periode 2010-2020, rata-rata 
pengeluaran negara untuk fungsi lingkungan hanya sebesar 1% dari total 
belanja negara (Tabel 4) di mana proporsi terbesar (44%) dari total belanja 
negara dihabiskan untuk pelayanan umum atau birokrasi. Hal ini dapat 
djelaskan oleh model Niskanen (1994) yang menggambarkan bahwa 
birokrat sebagai pelaksana pemerintahan memiliki kecenderungan untuk 
memaksimumkan anggaran pemerintah untuk mencapai kepuasan yang 
maksimum melalui gaji, jumlah karyawan, reputasi, dan status sosial. 
Oleh karena itu birokrat cenderung untuk menghasilkan barang dan 
jasa yang lebih besar daripada yang seharusnya agar anggaran untuk 
pemerintah lebih maksimal.  
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Tabel 4  Proporsi belanja pemerintah pusat untuk fungsi lingkungan 
hidup

Tahun Total belanja (Rp 
milliar) Belanja LH (Rp miliar) % belanja LH

2010 725.243 7.889 1,1
2011 836.578 11.070 1,3
2012 964.997 11.451 1,2
2013 1.154.381 12.446 1,1
2014 1.249.943 12.179 1,0
2015 1.392.442 10.679 0,8
2016 1.325.551 12.088 0,9
2017 1.315.526 11.919 0,9
2018 1.454.494 15.680 1,1
2019 1.634.340 17.764 1,1
2020 1.683.477 18.361 1,1

Sumber: BPS (2020).

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pendanaan untuk lingkungan 
hidup belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari sumber dana publik. Salah 
satu penyebabnya adalah karena urusan lingkungan hidup belum menjadi 
prioritas dalam alokasi anggaran seperti prioritas nasional lainnya yaitu 
urusan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.  

Satrio et al (2019) telah menyusun formulasi gap dan kriteria serta 
indikator dalam pendanaan lingkungan hidup, khususnya untuk 
pendanaan konservasi sebagaimana disajikan pada Tabel 5. Dari Tabel 5 
dapat dilihat bahwa co-ownership di bidang konservasi sumber daya alam 
hayati dan ekosistemnya (KSDAHE) dapat direalisasikan melalui inovasi 
berupa sistem pendanaan permanen (permanent budget system). Secara 
konseptual, sistem pendanaan permanen konservasi adalah sistem 
pendanaan primer (primary) dan wajib (mandatory) yang didasarkan 
atas pendayagunaan “aset” jasa lingkungan (sumber daya alam) dengan 
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tata kelola yang dapat menjamin ketersediaannya (certainty) dalam 
jangka panjang (multi-years) untuk membiayai pengelolaan kawasan 
hutan konservasi (terutama in-situ). 

Tabel 5  Gap, kriteria, dan indikator dalam pendanaan lingkungan hidup 
untuk konservasi sumber daya hutan

Eksisting (gap) atau urgensi Kriteria Indikator

1. Penyediaan pendanaan 
untuk konservasi belum 
menjadi prioritas 
bagi pemerintah 
jika dibandingkan 
kebutuhan lain seperti 
kemiskinan, pendidikan, 
dan pembangunan 
infratruktur

2. Tantangan utama 
pendanaan konservasi 
adalah untuk 
mengidentifikasi solusi 
yang tidak hanya 
menghasilkan jumlah dan 
kepastian ketersediaan 
dana untuk konservasi, 
tetapi juga secara 
efektif mengelola dan 
mengalokasikannya agar 
memadai dalam jangka 
panjang

3. Pendanaan konservasi 
sedikitnya menyangkut 
dua hal yaitu financing 
mechanism dan financing 
vehicle, baik di tingkat 
nasional maupun di 
tingkat tapak

Pendanaan satu atap

(per region)

- Pendistribusian dana berbasis urgensi 
konservasi

- Pengalokasian dana proporsional 
berdasarkan tipologi kawasan hutan 
konservasi

- Pengalokasian dana kompetitif 
berbasis kinerja konservasi

Kompatibilitas - Dapat menerima berbagai sumber 
pendanaan, baik yang bersumber 
dari APBN maupun non APBN

- Penggunaan dapat 
dipertanggungjawabkan secara 
sistem keuangan APBN (negara) 
maupun sistem keuangan non APBN

Fleksibilitas - Responsif terhadap tindakan-
tindakan mendesak, terkait 
konservasi

- Prosedur penggunaan dana lebih 
sederhana daripada prosedur 
birokrasi

- Pertanggungjawaban penggunaan 
dana berdasarkan jenis kegiatan 
konservasi

Progresif - Dapat memproyeksikan tren dan 
isu strategis konservasi di masa 
mendatang (forward-looking) dan 
menyusun strategi pendanaannya

- Cermat dan aktif dalam investasi 
pendanaan untuk menggalang 
dana abadi yang mendukung tujuan 
konservasi

Sumber: Satrio et al. (2019).
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Dalam konteks mewujudkan sistem pendanaan permanen konservasi 
(SIMPANSI) tersebut maka perlu dikembangkan kebijakan inovatif 
yang mampu menjamin kepastian sumber pendanaan permanen dan 
pemanfaatannya secara jangka panjang (sustainable) bagi pengelolaan 
kawasan hutan konservasi (in-situ).  Hal lain yang juga perlu dipastikan 
dalam pengembangan kebijakan inovatif pendanaan permanen konservasi 
adalah tersedianya tata kelola pendanaan yang memiliki struktur dan 
mekanisme yang kompatibel dengan berbagai sumber pendanaan 
(compatibility), mampu menjamin ketersediaan pendanaan (continuity), 
mampu mengalokasikan pendanaan secara kompetitif berbasis kinerja 
(competitiveness), dan mampu mendistribusikan pendanaan di tingkat 
tapak secara proporsional dan mencukupi (sufficiency). 

Setidaknya ada empat kriteria yang harus dimiliki SIMPANSI (Tabel 
5). Pertama, kompatibel dengan berbagai sumber pendanaan, baik 
yang bersumber dari APBN maupun non APBN. Sejalan dengan itu 
maka penggunaannya pun dapat dipertanggungjawabkan secara 
sistem keuangan APBN (negara) maupun sistem keuangan non APBN. 
Kedua, pendanaannya dikelola secara terpadu (satu atap) per region 
yang mampu mendistribusikan dana berbasis urgensi konservasi dan 
mengalokasikan dana secara proporsional berdasarkan tipologi kawasan 
hutan konservasi serta kompetitif berbasis kinerja konservasi. Ketiga, 
fleksibel dalam penggunaannya sehingga responsif terhadap tindakan-
tindakan mendesak terkait konservasi, prosedur penggunaan dana 
lebih sederhana daripada prosedur birokrasi namun tetap berprinsip 
dapat dipertanggung-jawabkan berdasarkan jenis kegiatan konservasi. 
Keempat, dirancang jangka panjang dan progresif dalam penggunaannya 
agar mampu menyesuaikan dinamika/tren dan isu strategis konservasi 
di masa mendatang (forward-looking) dan menyusun strategi 
pendanaannya. Selain itu, perlu kreatif dan inovatif dalam merancang 
pendanaan secara cermat dan aktif dalam investasi pendanaan untuk 
menggalang dana abadi yang mendukung tujuan konservasi.
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2.3. Tinjauan Mekanisme Fiskal dan 
Non Fiskal dalam Pendanaan 
Pembangunan Berbasis Ekologi 

Pembangunan yang cenderung eksploitatif telah mengakibatkan berbagai 
kerusakan hutan dan lingkungan hidup, diantaranya dicerminkan dengan 
luas hutan dan lahan kritis seluas 14 juta ha dan laju deforestasi sebesar 
0,45 juta ha/tahun pada periode 2107-2018 (KLHK, 2019). Secara teoritis, 
kerusakan hutan akan mengakibatkan berkurangnya manfaat-manfaat 
hutan, baik sebagai manfaat penghasil komoditas, manfaat penyedia 
jasa lingkungan, maupun manfaat spiritual dan budaya (Barbier, 1995; 
Barbier, 2007). Deforestasi telah menyebabkan terjadinya erosi tanah 
dan mengurangi produktivitas lahan, meningkatkan sedimentasi, dan 
berpengaruh terhadap habitat makhluk hidup di ekosistem perairan 
(Dymond, Ausseil, Ekanayake, & Kirschbaum, 2012). Berbagai literatur 
telah menguraikan penyebab kerusakan hutan dan lingkungan di 
Indonesia. Salah satunya dipicu oleh diberlakukannya kebijakan 
desentralisasi di Indonesia yang mendorong pemerintah daerah 
meningkatkan penerimaan daerah, khususnya bagi daerah yang memiliki 
sumber daya hutan melalui kegiatan eksploitasi sumber daya hutan yang 
masif (Nurrochmat, 2005; Barr et al., 2006). 

Berbagai daerah saat ini berhadapan dengan tantangan keterbatasan 
pendanaan untuk pelestarian hutan dan lingkungan hidup. Juga urusan 
kehutanan dan lingkungan hidup yang belum menjadi urusan prioritas 
di daerah. Kendati demikian, berbagai insiatif pendanaan untuk 
pembangunan lingkungan hidup sudah mulai berkembang. Bappenas 
telah mulai memetakan pendanaan untuk pembangunan rendah 
karbon, pemerintah sudah mulai menghitung kebutuhan pendanaan 
untuk mencapai target pengurangan emisi. Pendanaan perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup diharapkan dapat mendukung upaya 
perbaikan kehutanan dan lingkungan hidup untuk mengatasi kesenjangan 
pendanaan.  
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Sesuai dengan pasal UU tentang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup, pendanaan lingkungan hidup merupakan seperangkat 
kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, 
atau setiap orang ke arah pelestarian lingkungan hidup. Model pendanaan 
lingkungan hidup dapat berasal dari berbagai sumber yaitu APBN murni 
di mana pendanaan LH berasal dari: i) murni anggaran pemerintah; ii) 
murni komersial di mana pendanaan LH didanai sepenuhnya oleh pihak 
swasta, iii) murni filantropi di mana pendanaan LH berasal dari yayasan 
dan lembaga filantropi; iv) kemitraan pemerintah dan badan usaha; v) 
blended finance di mana pendanaan LH didanai oleh mobilisasi investasi 
swasta melalui instrumen pendanaan publik; dan vi) impact investment 
di mana pendanaan LH dilaksanakan oleh swasta dan perusahaan sosial 
yang tidak hanya menekankan pada profit tetapi juga manfaat sosial dan 
lingkungan (Dhewanthi, 2020).

Dari berbagai model pendanaan tersebut, penyalurannya dapat 
digunakan melalui mekanisme fiskal dan non fiskal. Mekanisme fiskal 
dapat menggunakan mekanisme penganggaran pemerintah, baik pusat 
maupun daerah, juga mekanisme dana perimbangan.  Mekanisme non 
fiskal untuk mendorong pembangunan berbasis ekologi, tidak hanya 
dalam bentuk pendanaan tetapi dapat berupa pengaturan kelembagaan 
seperti regulasi pendukung, ecolabeling, penilaian PROPER, dan lainnya. 
Untuk menjamin keberlanjutan pendanaan maka dibutuhkan sistem 
pendanaan yang terintegrasi dengan sistem keuangan pemerintah yaitu 
melalui mekanisme fiskal. Untuk menjaga stabilitas ekonomi di suatu 
negara, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan fiskal agar mencapai 
kesejahteraan seluruh masyarakat. Kebijakan fiskal terkait dengan 
pengeluaran dan pendapatan pemerintah sebagaimana dinyatakan 
oleh Hansen (2003) dan Musgrave & Musgrave (1984) bahwa kebijakan 
fiskal adalah langkah-langkah penyesuaian yang diambil pemerintah atas 
pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Dengan demikian, kebijakan 
fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi untuk menjaga kestabilan ekonomi 
suatu negara melalui penyesuaian dalam penerimaan dan pengeluaran 
pemerintah.  
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2.3.1. Mekanisme Fiskal dalam Pendanaan 
Pembangunan Berbasis Ekologi 

Indonesia menganut sistem desentralisasi fiskal dengan prinsip ”money 
follow functions”. Pemerintah daerah diberikan tugas dan kewenangan, 
diiringi dengan pembagian penerimaan atau pendanaan untuk 
melaksanakan tugas/kewenangan tersebut. Saat ini, implementasi 
desentralisasi fiskal di Indonesia adalah melalui Transfer ke Daerah 
dan Dana Desa (TKDD). TKDD merupakan bagian dari Belanja Negara 
yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dan desa dalam rangka 
mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada daerah 
dan desa. Pendanaan yang mendorong perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup dengan mekanisme fiskal dapat dilakukan dengan 
sistem TKDD dengan mekanisme transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Transfer ke Daerah menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 50 Tahun 
2017 terdiri atas: i) Dana Perimbangan; ii) Dana Insentif Daerah (DID); iii) 
Dana Otonomi Khusus; dan iv) Dana Keistimewaan DIY. Pendanaan untuk 
lingkungan, khususnya melalui mekanisme dana perimbangan dan DID 
serta Dana Desa.  Dana perimbangan untuk kepentingan lingkungan hidup 
dapat melalui Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (Dana Transfer 
Umum) dan DAK Fisik Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Dana Transfer 
Khusus). Secara lengkap pada Tabel 6 diuraikan tujuan, karakteristik, 
dan detail masing-masing skema transfer keuangan ke daerah dan dana 
desa yang digunakan untuk pendanaan perlindungan dan pembangunan 
lingkungan hidup dan kehutanan.
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Tabel 6 Skema transfer ke daerah dan dana desa yang digunakan 
sebagai mekanisme pendanaan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup

Jenis TKD

Dana 
Alokasi 

Kehutanan 
(DAK)

Dana Bagi Hasil 
(DBH) SDA

Dana Insentif 
Daerah (DID) Dana Desa

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

Mengatasi 
ketimpangan 
fiskal antara 
pusat dan 
daerah (kese-
imbangan 
vertikal) 

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

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

Karakteris-
tik kegiatan

Kegiatan 
bidang 
reguler, 
penugasan, 
dan afirmasi 

Telah 
ditentukan 
(earmarked) 
bagi DBH Dana 
Reboisasi 
(DR) dan non-
earmarked bagi 
IIUPH dan PSDH

Sesuai 
kebutuhan dan 
prioritas daerah 

Layanan publik dasar 
dan ekonomi 
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Jenis TKD

Dana 
Alokasi 

Kehutanan 
(DAK)

Dana Bagi Hasil 
(DBH) SDA

Dana Insentif 
Daerah (DID) Dana Desa

Instrumen 
kebijakan 
fiskal yang 
berorientasi 
lingkungan

DAK 
penugasan 
bidang 
lingkungan 
hidup dan 
kehutanan; 

DAK non-
fisik dana 
bantuan 
Biaya 
Layanan 
Pengolahan 
Sampah 
(BLPS) 

Bagi hasil 
bidang 
kehutanan 

Kegiatan untuk 
peningkatan 
kualitas 
lingkungan 
hidup 

Dapat digunakan 
untuk kegiatan 
pengelolaan 
SDA, misalnya 
pencegahan 
kebakaran

Variabel 
dalam 
formula 
alokasi 
yang terkait 
bidang 
kehutanan

Kriteria 
teknis 
bidang 
lingkungan 
hidup dan 
kehutanan 

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) 

Pengelolaan 
sampah 

Jumlah pendu-duk 
(30%),  luas  wilayah 
(20%), dan angka 
kemiskinan (50%); 
hasil perhitungan 
tersebut disesuaikan 
juga dengan tingkat 
kesulitan geografis 
masing-masing desa

Tabel 6 Skema transfer ke daerah dan dana desa yang digunakan 
sebagai mekanisme pendanaan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup (lanjutan)
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Jenis TKD

Dana 
Alokasi 

Kehutanan 
(DAK)

Dana Bagi Hasil 
(DBH) SDA

Dana Insentif 
Daerah (DID) Dana Desa

Mekanisme 
pengawasan 
atas 
penggunaan 
dana

Terukur, 
laporan 
penggunaan 
sebagai 
dasar 
mekanisme 

Terukur, 
earmarked 
untuk kegiatan 
reboisasi 

Terukur, 
ditetapkan 
dalam RKPD 
dan APBD 

Terukur, melalui 
pelaporan Rencana 
kerja pemerintah 
desa (RKPD)

Sumber: PMK No.50/2017; DJPK (2020) (dimodifikasi). 

Berdasarkan Tabel 6 terdapat 4 skema transfer keuangan dari pusat 
ke daerah yang digunakan untuk mendukung perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup yaitu DAK, DBH SDA, DID, dan Dana 
Desa. DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN, ditransfer ke 
daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus 
yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 
DAK merupakan specific grant, artinya, penggunaannya memiliki tujuan 
khusus. Penyalurannya menggunakan kriteria teknis bidang lingkungan 
hidup dan kehutanan yaitu fokus pada pemulihan lahan dan DAS kritis 
dan mulai diperluas dengan kriteria pengembangan KPH, KTH, Kelompok 
Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), serta taman hutan raya (tahura). 
Untuk pengalokasian DAK tahun 2021, mekanisme penetapan DAK akan 
bersifat programatik di mana penentuan penerima dan besaran alokasi 
DAK harus sesuai dan mendukung implementasi tiga program utama 
yang ditetapkan pemerintah yaitu: 1) penurunan kematian ibu dan 
stunting; 2) penanggulangan kemiskinan dan ketahanan pangan; serta 
(3) penyediaan infrastruktur ekonomi berkelanjutan. Khusus penggunaan 
DAK Subbidang Kehutanan, difokuskan untuk mendukung program 
penanggulangan kemiskinan dan ketahanan pangan dengan kriteria 

Tabel 6 Skema transfer ke daerah dan dana desa yang digunakan 
sebagai mekanisme pendanaan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup (lanjutan)
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teknis penyalurannya adalah luas hutan dan lahan kritis, KUPS dengan 
kriteria gold atau silver, dan KTH. Sejak 2019, Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan mendapat tambahan jenis DAK Non Fisik untuk 
Bantuan Biaya Layanan Pengelolaan Sampah (BLPS). 

DBH SDA merupakan penyaluran transfer keuangan ke daerah yang 
bertujuan untuk mengatasi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah 
(keseimbangan vertikal) berdasarkan angka persentase tertentu dengan 
memerhatikan potensi daerah penghasil (by origin). Pembagian DBH 
kehutanan mengikuti formula alokasi: i) Dana Reboisasi (60% untuk 
pusat dan 40% untuk provinsi); ii) Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan 
(20% pusat, 16% provinsi, 64% kabupaten/kota penghasil); iii) Provisi 
Sumber Daya Hutan (20% pusat, 16% provinsi, 32% kabupaten/kota 
penghasil, 32% pemerataan kabupaten/kota lain). Penggunaan DBH 
Kehutanan sangat terukur, khususnya DR dan anggarannya di-earmarked 
untuk kegiatan reboisasi. Skema TKDD lainnya yang digunakan untuk 
pendanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah Dana 
Insentif Daerah (DID) yang ditransfer kepada daerah tertentu berdasarkan 
kriteria/kategori dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas 
perbaikan dan/atau pencapaian kinerja 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. Daerah 
yang telah lolos kriteria utama terkait tata kelola keuangan daerah dapat 
dinilai dengan kriteria kinerja yang terdiri atas kategori pelayanan publik 
dan kesejahteraan masyarakat, termasuk kategori pengelolaan sampah. 
Dengan demikian, daerah yang memiliki kinerja baik dalam pengelolaan 
sampah dapat memperoleh DID.  

Skema TKDD lainnya adalah Dana Desa. Dana desa merupakan dana 
yang berasal dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, ditransfer melalui 
APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan 
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, 
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dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa disalurkan berdasarkan 
formula menggunakan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Formula, 
dan sejak 2020 diperluas dengan Alokasi Kinerja. 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 melalui pengadaan, pembangunan, 
pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan 
untuk: (1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, (2) penanganan 
bencana alam, dan (3) pelestarian lingkungan hidup. Untuk kegiatan 
kesiapsiagaan dan penanganan bencana alam, termasuk di dalamnya 
kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kegiatan 
pelestarian lingkungan hidup tersebut di antaranya: 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 lain yang sesuai dengan kewenangan desa sesuai 
keputusan musyawarah desa. Dana Desa juga dapat diprioritaskan untuk 
membiayai kegiatan perhutanan sosial. Berdasarkan Permendes No. 
6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes No. 11 tahun 2019 
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 maka untuk aspek 
kehutanan, kegiatan prioritas bidang pemberdayaan masyarakat desa 
dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi 
masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan 
produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan 
(Nurfatriani et al., 2020). 

Di samping mekanisme transfer fiskal pemerintah pusat ke daerah, 
pendanaan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
dapat juga menggunakan mekanisme transfer fiskal dari pemerintah 
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provinsi ke kabupaten atau dari pemerintah kabupaten ke tingkat desa. 
Beberapa daerah sudah mengimplementasikan mekanisme transfer 
fiskal berbasis ekologi di mana transfer anggaran antar-pemerintah 
daerah menggunakan indikator ekologi. Menurut Nurfatriani et al. 
(2020), konsep EFT di Indonesia mulai diinisiasi oleh pemerintah 
daerah, baik tingkat provinsi melalui konsep Transfer Anggaran Provinsi 
Berbasis Ekologi (TAPE) maupun di tingkat kabupaten melalui konsep 
Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE).   Konsep TAPE 
dapat diimplementasikan dalam skema transfer anggaran APBD berupa 
Bantuan Keuangan (Bankeu), Bantuan Sosial (Bansos), Hibah, Bagi Hasil 
Pajak, dan Retribusi Daerah dengan memasukan indikator ekologi yang 
disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. 

Konsep TAPE mulai diinisiasi di Provinsi Kalimantan Utara melalui 
Pergub No. 6/2019 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran, dan 
Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Utara. Besaran alokasi transfer anggaran ke kabupaten/
kota menggunakan beberapa indikator ekologi, di antaranya: upaya 
pencegahan dan pengendalian karhutla di APL, pembangunan RTH, 
pengelolaan persampahan, perlindungan air, dan penanggulangan 
pencemaran udara. Pada level kabupaten/kota, implementasi TAKE dari 
pemerintah kabupaten ke desa dapat disalurkan melalui skema transfer 
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 hidup. Konsep 
TAKE mulai diinisiasi oleh Kabupaten Jayapura, Kabupaten Pidie, dan 
Kabupaten Nunukan. 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.  
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Pendanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara luas 
berasal dari sumber domestik dan internasional, baik berupa dana publik 
dari anggaran pemerintah, hibah, dan pinjaman asing maupun dari dana 
non publik yaitu dana swasta, campuran, dana perusahaan BUMN, dana 
lembaga-lembaga filantropi, dana LSM, dan dana masyarakat lainnya. 
Pendanaan dari sumber dalam negeri yang berasal dari dana publik yaitu 
dari APBN dan APBD dapat disalurkan melalui mekanisme transfer fiskal 
melalui anggaran pemerintah, lembaga perwalian, penyertaan modal 
untuk BUMN, dan investasi (revolving funds). Pendanaan yang bersumber 
dari luar negeri dapat disalurkan melalui perantara lembaga penanggung 
jawab kegiatan (executing agencies) yang terdiri dari Kementerian dan 
Lembaga Pemerintah (K/L), lembaga/mitra pembangunan internasional, 
Pemerintah Daerah (Pemda), dan Lembaga Perwalian (BKF, 2019). 

Pendanaan lingkungan hidup yang bersumber dari luar negeri dapat 
berupa dana hibah bilateral dan multilateral, dana hibah dari lembaga 
filantropi, dana pinjaman dan investasi dari negara dan swasta, serta dari 
dana pembayaran berbasis kinerja.  Berdasarkan hasil kajian Ampri et 
al. (2014), kurang lebih Rp8,38 triliun dari dana publik telah dikeluarkan 
untuk pendanaan penanganan perubahan iklim di Indonesia pada tahun 
2011. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp5,53 triliun (66%) berasal dari 
anggaran pemerintah dan sebesar Rp2,85 triliun (34%) berasal dari 
dana internasional. Djaenuddin, Muttaqin, & Irawanti (2014) mencatat 
sumber dan besar pendanaan untuk perubahan iklim dari luar negeri 
dalam Tabel 7. Berdasarkan Djaenuddin et al. (2014), jenis pendanaan 
dari luar negeri untuk menangani perubahan iklim di sektor kehutanan 
terdiri atas pinjaman lunak, hibah, dan bantuan teknis, baik dari 
hubungan bilateral maupun multilateral. Rentang waktu dari bantuan 
tersebut adalah 1-6 tahun dan rata-rata lebih dari 2 tahun. Lembaga 
donor dapat diklasifikasikan berasal dari: 1) negara-negara maju/annex 
1 seperti Jerman, Jepang, Prancis, Australia, Norwegia, Amerika Serikat; 
2) lembaga multilateral-regional seperti Uni Eropa; 3) lembaga di bawah 
PBB yaitu UN-REDD; dan 4) lembaga keuangan dunia yaitu World Bank 
(The Indonesian Institute, 2012).  
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Tabel 7  Sumber dan besar pendanaan luar negeri untuk penanganan 
perubahan iklim kehutanan

Donor Negara Jumlah 
(USD)

Jangka 
waktu Jenis Keterangan

AFD CCPL Prancis 800 juta 2008-2010 Pinjaman 
lunak

Bilateral

World Bank - 400 juta 2010-2012 Pinjaman dana 
pembangunan

Multilateral

AusAID Australia 2 juta 2008-2012 Hibah Bilateral

AusAID/IFCI Australia 75,9 juta 2007-2012 Hibah Bilateral

JICA Jepang 1 miliar 2008-2010 Pinjaman 
lunak

Bilateral

USAID Amerika 136 juta 2010-2012 Hibah Bilateral

Norwegia Norwegia 1 miliar 2010-2016 Hibah Bilateral

UN-REDD - 5,6 juta 2010 Hibah Multilateral

FCPF - 3,6 juta 2010-2012 Hibah Bilateral

Forest 
Investment 
Program

- 80 juta 2010-2012 Hibah Bilateral

KfW Jerman 6,8 juta 2011-2015 Hibah Bilateral

GTZ Jerman 10 juta 2010-2015 Bantuan teknis Bilateral

ICI Jerman 15,35 
juta

2008-2011 Hibah Bilateral

Sumber: Djaenuddin et al. (2014).

Salah satu sumber dan instrumen pendanaan publik saat ini adalah 
Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang dibentuk oleh 
pemerintah dengan tujuan untuk memobilisasi dana lingkungan hidup 
secara optimal yang bersumber dari dalam dan luar negeri, mengelola 
dana tersebut secara transparan dan akuntabel, serta menyalurkan 
secara efektif dan efisien. BPDLH dibentuk pada bulan Oktober 2019. 
Penjelasan lebih detail terkait BPDLH diuraikan pada Bab 5. BPDLH 
merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian 
Keuangan yang mengelola dan menyediakan dana yang dibutuhkan 
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untuk perlindungan, pelestarian, dan konservasi lingkungan hidup 
dan kehutanan. Saat ini BPDLH akan menerima potensi pendanaan 
REDD+ yang akan dikelola oleh BPDLH sebagai berikut: i) Rp840 miliar 
atau USD56 juta dari Pemerintah Norwegia untuk periode 2020-2030; 
ii) USD103 juta dari Green Climate Fund untuk periode 2020-2023; iii) 
USD110 juta dari Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)-World Bank 
untuk periode pembayaran 2021, 2023, dan 2025; iv) USD60 juta dari 
Bio Carbon Fund untuk periode 2023-2025. Penjelasan lebih lanjut atas 
pendanaan dari FCPF akan diuraikan pada Bab 4.

Pada bulan Mei 2020, melalui siaran pers KLHK disampaikan bahwa 
Pemerintah Indonesia akan menerima pembayaran hasil kerja penurunan 
emisi GRK dari Norwegia berdasarkan Letter of Intent kerja sama 
pendanaan iklim pada 2010. Dana yang akan dibayarkan sebesar USD56 
juta atau lebih dari Rp840 miliar. Dana tersebut akan dibayarkan dengan 
skema result based payment (RBP) atas capaian kinerja Indonesia dalam 
pengurangan emisi GRK dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). Ini 
merupakan pembayaran pertamakalinya atas prestasi penurunan emisi 
karbon dari deforestasi dan degradasi hutan tahun 2016/2017 dengan 
data baseline tahun 2006/2007-2015/2016. Capaian kinerja REDD+ ini 
sudah diverifikasi oleh pihak Norwegia yaitu sebesar 4,8 juta ton CO2eq 
dan hasil ini sebagai dasar untuk pembayaran kinerja pengurangan emisi 
GRK dari deforestasi dan degradasi hutan Indonesia tahun 2016/2017 
(KLHK, 2020a).  

Pada bulan Agustus 2020, upaya Indonesia untuk menekan laju deforestasi 
telah diakui secara global melalui pembayaran RBP sebesar USD103,8 
juta dari Green Climate Fund (GCF) sebagai rekognisi pencapaian 
penurunan emisi Indonesia dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). 
Keberhasilan penurunan tingkat deforestasi Indonesia telah diverifikasi 
oleh tim teknis independen yang ditunjuk oleh Sekretaris UNFCCC yang 
hasilnya dapat diakses oleh publik. Adanya pembayaran berbasis kinerja 
atas upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan 
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menunjukkan komitmen Indonesia atas upaya pengendalian perubahan 
iklim atau implementasi Paris Agreement yang telah diratifikasi dengan 
UU No. 16 tahun 2016. Pembayaran dana RBP dari GCF ini berdasarkan 
pada hasil penilaian proposal yang diajukan Pemerintah Indonesia 
melalui KLHK yang menyajikan hasil kinerja REDD+ Indonesia untuk 
periode 2014-2016 dengan volume pengurangan emisi sekitar 20,3 juta 
ton karbon dioksida ekuivalen (tCO2eq) (KLHK, 2020b). 

Penggunaan dana ini akan diarahkan untuk program pemulihan 
lingkungan berbasis masyarakat seperti kegiatan rehabilitasi hutan 
dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan upaya-upaya revitalisasi 
ekonomi lokal yang berkelanjutan. Pendanaan dari RBP juga akan 
digunakan untuk penguatan koordinasi, implementasi, dan arsitektur 
REDD+ secara keseluruhan, dukungan tata kelola hutan lestari yang 
terdesentralisasi melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Hutan 
Desa, serta pengelolaan proyek (KLHK, 2020c). Dalam penggunaan dana 
RBP, KLHK akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan dan 
menghasilkan keluaran yang disepakati oleh pihak donor dan Pemerintah 
Indonesia, sementara Kementerian Keuangan akan bertanggung jawab 
dalam mengelola, memantau, dan mengevaluasi kinerja proyek untuk 
memastikan penggunaan sumber daya RBP secara efektif melalui BPDLH. 
Berbagai pendanaan yang diterima oleh Indonesia dapat membantu 
APBN untuk memenuhi kebutuhan pendanaan perubahan iklim. Seperti 
dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa masih terdapat celah sebesar 
66% antara ketersediaan dana APBN dengan kebutuhan pendanaan 
untuk perubahan iklim.  Dengan demikian, pendanaan perubahan iklim 
adalah bagian dari pendanaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk 
memulihkan dan melestarikan lingkungan hidup dan hutan.  
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2.3.2. Mekanisme Non Fiskal dalam 
Pendanaan Pembangunan Berbasis 
Ekologi 

Pembangunan berbasis ekologi merupakan manifestasi dari konsep 
pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang bertujuan 
untuk meninggalkan praktik ekonomi yang mementingkan keuntungan 
jangka pendek dan berdampak negatif pada lingkungan, menjadi praktik 
ekonomi yang ramah lingkungan dan dapat memenuhi kebutuhan generasi 
sekarang tanpa harus mengorbankan kemampuan generasi mendatang. 
Dengan kata lain, pembangunan tersebut harus memiliki platform praktik 
ekonomi berbasis lingkungan yang bukan hanya sekedar mengkonversi 
energi dan mengurangi emisi karbon tetapi juga mengefektifkan 
penggunaan sumber daya, memperluas permintaan pasar, dan 
menciptakan lapangan pertumbuhan ekonomi baru (Reliantoro, 2012). 
Lebih lanjut, Djajadiningrat et al (2011) merumuskan platform praktik 
ekonomi berbasis lingkungan mencakup sistem manajemen lingkungan, 
esiensi energi, pengurangan emisi, 3R untuk limbah B3 dan limbah padat 
non B3, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pengembangan 
masyarakat. Platform tersebut kemudian menjadi tolok ukur kalangan 
usaha di Indonesia untuk menilai kepatutan operasi suatu perusahaan 
terhadap lingkungan hidup dan masyarakat dimana perusahaan tersebut 
berada (Reliantoro, 2012).
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Namun demikian, platform praktik ekonomi berbasis lingkungan tetap 
memerlukan stimulus untuk mengakselerasi penerapannya dalam 
kerangka pencapaian tujuan pembangunan berbasis ekologi. Selain 
melalui mekanisme fiskal, stimulus melalui mekanisme non fiskal juga 
telah banyak diupayakan melalui berbagai IELH dengan beragam bentuk 
insentif dan manfaatnya. Beberapa IELH yang dapat dikembangkan 
sebagai stimulus non fiskal meliputi pengembangan sistem label ramah 
lingkungan hidup, sistem lembaga jasa keuangan yang ramah lingkungan 
hidup, pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup, dan 
penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup (Tabel 8). Hal ini bertujuan mendorong perusahaan untuk taat 
terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan 
lingkungan (environmental excellence) melalui integrasi prinsip-
prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses produksi dan jasa, 
penerapan sistem manajemen lingkungan 3R (reuse, reduce, recycle), 
efisiensi energi, konservasi sumber daya, dan pelaksanaan bisnis yang 
beretika serta bertanggung jawab terhadap masyarakat melalui program 
pengembangan masyarakat (Reliantoro, 2012). Stimulus non fiskal juga 
dimaksudkan untuk mewujudkan pendekatan command and control 
yang efektif yaitu menyediakan sistem yang mampu memastikan seluruh 
entitas yang diatur, patuh terhadap peraturan yang ditetapkan.



Pendanaan Pembangunan Berbasis Ekologi di Provinsi Kalimantan Timur  
Tinjauan atas Skema Result Based Payment sebagai Insentif REDD+

57

Menurut Reliantoro (2012), setidaknya ada dua pilihan command and 
control. Pertama, pendekatan konvensional yang hanya melibatkan dua 
aktor, yaitu pemerintah sebagai pengawas dan industri sebagai pihak yang 
diawasi. Sesuai dengan hukum aksi-reaksi, jika pengawasan dilakukan 
dengan ketat, pihak yang diawasi merespon dengan patuh terhadap 
peraturan atau berpura-pura patuh pada saat diawasi. Sebaliknya, jika 
pengawasan lemah maka pihak yang diawasi merasa bebas untuk berbuat 
sembarangan dan melanggar peraturan. Dalam penerapannya, proses 
pengawasan dan penegakan hukum formal memerlukan waktu dan biaya 
yang relatif besar bagi kedua belah pihak. Selain itu, potensi konfrontasi 
kedua belah pihak untuk membuktikan argumentasi masing-masing 
sangat mungkin terjadi. Kedua, pendekatan pengawasan (command 
and control) oleh aktor lain yakni masyarakat dan pasar. Kedua aktor 
ini dapat ‘menghukum’ perusahaan dengan efektif dan efisien hanya 
dengan informasi yang diperoleh dari sumber yang kredibel.

Selain itu, pengawasan pun relatif efektif jika dilakukan pada target-target 
pengawasan selektif yakni industri-industri yang menimbulkan dampak 
paling signifikan terhadap lingkungan. Oleh karena itu maka dikembangkan 
beberapa prinsip dasar yaitu bersifat selektif yang diperuntukkan bagi 
industri yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan dan 
peduli dengan citra atau reputasinya. Memanfaatkan masyarakat dan 
pasar untuk memberikan tekanan kepada industri agar meningkatkan 
kinerja pengelolaan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat dan pasar 
dilakukan dengan penyebaran informasi yang kredibel sehingga dapat 
menciptakan pencitraan atau reputasi.
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Selain stimulus, diperlukan juga intervensi lain untuk mengakselerasi 
pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup secara efektif, termasuk 
tutupan hutannya yaitu merangsang pendanaan dan investasi potensial 
dari sektor swasta. Tulisan ini mengambil contoh salah satu bentuk 
intervensi dalam pendanaan mitigasi perubahan iklim dari Official 
Development Assistance (ODA) untuk mengkatalisasi dan meningkatkan 
pendanaan dan investasi sektor swasta dalam proyek-proyek kolaboratif 
penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor agriculture, forestry, dan 
other land use (AFOLU) di Indonesia (Halimanjaya, 2017). Sektor AFOLU 
yang sebagian besar dikelola oleh pihak swasta berkontribusi terhadap 
emisi gas rumah kaca secara signifikan di Indonesia (Halimanjaya, 2017). 
Namun demikian, proyek-proyek kolaboratif penurunan emisi gas rumah 
kaca di sektor AFOLU belum mampu menarik investasi dari pihak swasta 
secara signifikan. Hal ini karena proyek-proyek tersebut belum mampu 
mengartikulasikan insentif bagi sektor swasta secara jelas (Gambar 7). 
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Sumber: Halimanjaya, 2017 (dimodifikasi) 
 
Gambar 7 Bentuk investasi swasta dalam proyek-proyek penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor 

AFOLU di Indonesia. 
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Gambar 7 Bentuk investasi swasta dalam proyek-proyek penurunan 
emisi gas rumah kaca dari sektor AFOLU di Indonesia.
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Berdasarkan Gambar 7, terdapat berbagai karakteristik proyek-proyek 
penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor AFOLU di Indonesia. Pertama, 
proyek-proyek riset maupun penyadartahuan terkait skema penurunan 
emisi yang biasanya tidak secara langsung memanfaatkan investasi 
sektor swasta. Menurut Halimanjaya (2017), investasi langsung dan 
signifikan dari sektor swasta biasanya terjadi jika mekanisme keuangan 
dan implementasi penuh dari skema tersebut sudah berjalan. Proyek-
proyek semacam ini tidak merancang dengan jelas insentif atau stimulus 
bagi pengembangan model bisnis yang menarik. Meskipun keterlibatan 
sektor swasta dalam proyek ini terbatas dan tidak ada investasi swasta 
langsung yang signifikan yang dimanfaatkan namun entitas sektor 
swasta dilibatkan dalam proyek sebagai responden atau informan 
untuk memberikan masukan agar proyek dapat memformulasikan 
lebih lanjut bagaimana suatu proyek/program penurunan emisi dapat 
mengoptimalkan manfaat, memitigasi risiko, dan merancang insentif 
yang atraktif bagi sektor swasta. 

Kedua, proyek dengan intervensi berupa fasilitasi penyelesaian konflik 
tenurial juga tidak secara langsung mampu memanfaatkan investasi 
swasta. Meskipun demikian, proyek ini memfasilitasi keputusan 
investasi berkelanjutan dari sektor swasta. Dalam intervensinya, 
proyek ini melibatkan perusahaan-perusahan swasta berbasis hutan 
dan lahan dengan fokus untuk menyepakati batas dan wilayahnya 
dalam kerangka mendorong investasi berkelanjutan dari hutan alam 
ke kawasan terdegradasi atau rendah karbon. Ketiga, proyek yang 
berinteraksi dengan berbagai pelaku sektor swasta dari pemegang 
konsesi besar hingga usaha kecil dan menengah berbasis masyarakat ini 
mampu menarik investasi langsung sektor swasta meski masih terbatas. 
Proyek ini memanfaatkan investasi swasta dengan dua cara. Pertama, 
mendorong pemegang konsesi untuk memperoleh sertifikasi dengan 
mempromosikan penerapan praktik terbaik dalam pengelolaan konsesi. 
Kedua, dengan mendukung KPH yang berhasil menunjukkan kegiatan 
percontohan pengelolaan hutan lestari yang disertai model bisnis yang 
dapat menarik investasi swasta dengan skala yang cukup besar. 
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Keempat, proyek ini mengandalkan intervensi untuk mengkatalisasi 
investasi swasta dari kedua sisi pelakunya secara bersamaan, yaitu 
penghasil sumber daya/bahan baku berkelanjutan (sisi penawaran) 
maupun pengguna sumber daya/bahan baku (sisi permintaan) dalam 
konteks pembiayaan program-program adaptasi dan mitigasi yang 
sekaligus menjangkau ketahanan pangan, konservasi keanekaragaman 
hayati, dan pengentasan kemiskinan (Harvey et al., 2014). Namun 
demikian, investasi langsung sektor swasta dalam proyek penelitian 
semacam ini masih terbatas (Halimanjaya, 2017). Kelima, proyek yang 
mengembangkan model bisnis rendah emisi menggunakan mekanisme 
pembayaran jasa ekosistem (PES) sebagai alternatif dari deforestasi ini 
mampu memfasilitasi win-win solution dalam beberapa kasus. Oleh 
karena itu, proyek ini mampu mendatangkan investasi swasta langsung 
selama siklus proyek. Dalam pengembangan model bisnisnya, proyek 
semacam ini melibatkan berbagai pelaku sektor swasta, mulai dari hulu 
hingga hilir lanskap dan mampu mendorong penerapan standar praktik 
produksi dan manajemen terbaik yang akan mengurangi efek negatif dari 
operasi mereka terhadap lingkungan. Proyek ini juga berpotensi untuk 
secara bersamaan mengkatalisasi investasi swasta dalam memperoleh 
sertifikasi selama pelaksanaan proyek, meskipun sertifikasi ini dapat 
dinilai tidak efektif dalam melindungi hutan dan habitat (Ruysschaert & 
Salles, 2014).

Secara umum proyek-proyek mitigasi perubahan iklim di sektor AFOLU 
perlu didorong agar mampu mengidentifikasi dan mengartikulasikan 
sepenuhnya insentif bagi swasta. Dengan begitu, pembiayaan proyek 
dengan kriteria evaluasi yang jelas dapat diterapkan dan memungkinkan 
sebuah proyek untuk memanfaatkan investasi swasta secara efektif 
(Halimanjaya, 2017).
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BAB 3. 
KEBIJAKAN PENDANAAN 

PEMBANGUNAN BERBASIS 
EKOLOGI

_Dewi Ratna Kurniasari & Agus Wahyudi_

3.1. Konsep Kebijakan dan Praktik 
Pendanaan Pembangunan 
Berbasis Ekologi di Beberapa 
Negara

Beragam konferensi dan kesepakatan internasional terkait upaya 
pelestarian lingkungan hidup dan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan 
iklim telah dilaksanakan dan diratifikasi oleh banyak negara. Mulai dari 
penandatanganan Earth Summit tahun 1992 di Rio de Janeiro, Protokol 
Kyoto, Copenhagen Accord, Cancun Agreement, Durban Platform, dan 
Paris Agreement (Seo, 2017). 

Best practices di negara-negara lain untuk melestarikan lingkungan 
memerlukan dukungan pendanaan dengan skema Conditional Payment, 
antara lain: a) Payment for Ecosystem Services (PES); b) Reducing 
Emission from Deforestation and Degradation (REDD+); dan c) Ecological 
Fiscal Transfer (EFT), yaitu skema transfer ekologis untuk memberikan 
kepastian adanya transfer dana dari Pemerintah Pusat kepada daerah, 
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misalnya terhadap daerah yang kaya hutan diberikan insentif fiskal atas 
upaya perlindungan dan pemulihan hutan di wilayahnya (Adriyanto, 
2020). Secara umum, indikator yang memenuhi kriteria sebagai EFT pada 
best practices yang digunakan di berbagai negara adalah luas tutupan 
lahan terhadap total area kritis (Haryanto, 2015). 

3.1.1. Payment for Ecosystem Services 
(PES) 

Beberapa inisiatif yang berkaitan dengan pembayaran jasa ekosistem/
PES telah diterapkan di seluruh dunia. PES dapat didefinisikan sebagai 
mekanisme kompensasi moneter (atau non-moneter) dengan cara 
input atau insentif keuangan, berdasarkan prinsip penyedia-penerima, 
pembayaran langsung yang diimplementasikan, diperoleh dari jasa 
lingkungan yang dihasilkan, dan semua sistem lingkungan ini menghasilkan 
insentif untuk perlindungan dan pemulihan lingkungan yang didukung 
oleh program dan proyek (Ribas, 2016). Pembayaran PES terjadi ketika 
penerima atau pengguna jasa ekosistem melakukan pembayaran 
kepada penyedia jasa. Dalam praktiknya, berupa pembayaran sebagai 
imbalan menerima aliran manfaat atau jasa ekosistem (Fripp, 2014). PES 
merupakan intervensi ekonomi yang inovatif untuk mengatasi hilangnya 
keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem secara global (Wunder et 
al., 2018).

Berdasarkan The Defra PES Best Practice Guide, pembayaran untuk skema 
PES dibagi tiga skema, yaitu: a) skema pembayaran publik, pemerintah 
membayar pengelola lahan atau sumber daya untuk meningkatkan 
jasa ekosistem atas nama publik yang lebih luas; 2) skema pembayaran 
swasta, kesepakatan penerima manfaat jasa ekosistem dengan penyedia 
jasa; dan c) skema pembayaran publik-swasta, menggunakan dana 
pemerintah dan swasta untuk membayar pengelola lahan atau sumber 
daya lainnya untuk penyampaian jasa ekosistem (Fripp, 2014). Beberapa 
negara yang menerapkan skema PES yaitu: Brazil (Water and Forest 
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Producers/Produtores de Agua e Floresta-PAF), China (Grain-to-Green 
Program/ Sloping Land Conversion Program and Returning Farmland to 
Forest Program), Costa Rica (forest PES program), Meksiko (payments for 
hydrological services/PSAH program) (Alix-Garcia & Wolff, 2014; Ribas, 
2016; Chen et al., 2020; Fiorini, Mullally, Swisher, & Putz, 2020). Selama 
dua dekade, tercatat lebih dari 550 program PES di seluruh dunia dengan 
pembayaran tahunan lebih dari USD36 miliar (Salzman, Bennett, Carroll, 
Goldstein, & Jenkins, 2018).

3.1.2. Reducing Emission from 
Deforestation and Degradation 
(REDD+) 

Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD+) 
merupakan upaya untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi 
hutan, mendorong konservasi, mempromosikan pengelolaan hutan 
berkelanjutan, dan meningkatkan cadangan karbon hutan. Semakin 
banyak karbon yang diserap dan disimpan di hutan tropis diharapkan 
dapat berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim. Dalam skema 
REDD+, negara berkembang akan diberikan kompensasi finansial untuk 
melakukan upaya tersebut melalui dana publik atau pasar karbon (Arts, 
Ingram, & Brockhaus, 2019). Pada Gambar 8 terlihat bahwa dalam 
periode tahun 2008-2018, pendanaan perubahan iklim yang mendukung 
REDD+ di antaranya yaitu: Amazon Fund, Forest Carbon Partnership 
Facility (FCPF), Forest Investment Program (FIP), Biocarbon Fund, UN-
REDD Programme, dan Congo Basin Forest Fund. Secara kumulatif, 
USD2,4 miliar telah disetujui untuk kegiatan REDD+ sejak 2008, USD260 
juta di antaranya telah disetujui pada 2018 (Watson & Schalatek, 2019). 
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memberikan dukungan kepada 102 proyek di Brazil dan Bioma Amazon dan 
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sistem transfer fiskal antara pemerintah pusat dan daerah sebagai instrumen untuk 
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(Nurfatriani, Rochmayanto, Salminah, Sari, & Kurniasari, 2020). Di Portugal, 
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multilateral REDD+ yang disetujui dari dana utama sejak tahun 2008-
2018 yaitu Amerika Latin dan Karibia (52%), Afrika Sub-Sahara (28%), 
Asia Timur dan Pasifik (9%), global dan regional (9%), dan Asia Selatan 
(2%). Amazon Fund memberikan dukungan kepada 102 proyek di Brazil 
dan Bioma Amazon dan menyumbang sekitar USD717 juta, sementara 
FIP memberikan USD100 juta ke Brazil, USD77 juta ke Peru, dan USD66 
juta ke Meksiko. Wilayah penerima terbesar berikutnya yaitu Afrika Sub-
Sahara sekitar USD668 juta (Watson & Schalatek, 2019). 

3.1.3. Ecological Fiscal Transfer (EFT)
Banyak penelitian menyebutkan bahwa beberapa negara telah 
mengoptimalkan sistem transfer fiskal antara pemerintah pusat dan 
daerah sebagai instrumen untuk mendukung konservasi keanekaragaman 
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hayati seperti India, Portugal, dan Brasil (Nurfatriani, Rochmayanto, 
Salminah, Sari, & Kurniasari, 2020). Di Portugal, mekanisme EFT telah 
diterapkan di tingkat nasional dan sampai batas tertentu juga diterapkan 
di Prancis; sedangkan di Brazil, skema EFT ada di tingkat negara bagian 
dan lokal (Droste, Ring, Santos, & Kettunen, 2016). Brazil dan Portugal 
menggunakan persentase tertentu dari pendapatan nasional sebagai 
patokan jumlah dana bagi pemerintah daerah untuk melestarikan 
keanekaragaman hayati dengan menggunakan indikator ekologi (Kumar 
& Managi, 2009; Santos et al., 2012 dalam Nurfatriani et al., 2020). 
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 
dalam Nurfatriani et al., 2020). 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 
sumber daya 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 dalam Nurfatriani et al., 2020).

Pemerintah India mendeskripsikan EFT sebagai mekanisme kompensasi 
dan mekanisme insentif. EFT di India memberikan kompensasi kepada 
negara bagian dengan mentransfer miliaran dolar berdasarkan tutupan 
hutan mereka. Total EFT sekitar 7,4 miliar dollar per tahun antara 2015-
16 dan 2018–19 atau sekitar 185 dollar per hektare dari hutan yang 
sangat lebat atau sedang per tahun (Busch, Kapus, & Mukherje, 2020). 
Di Brazil, mekanisme insentif sebagai bentuk penghargaan atas kinerja 
pengelolaan lingkungan hidup telah diimplementasikan sejak tahun 
1991 yaitu pada kawasan lindung Prana yang berhasil meningkatkan 
total kawasan lindung dari 637 ribu ha menjadi 1,69 juta ha pada tahun 
2000. Hal ini menjadi pemicu negara lain seperti Portugal, India, Jerman, 
Australia, dan Swiss (Putra, Muluk, Salam, Untung, & Rahman, 2019). 
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3.2. Konsep Kebijakan Pendanaan 
Pembangunan Berbasis Ekologi di 
Indonesia

Dasar utama regulasi yang terkait dengan pendanaan pembangunan 
berbasis ekologi di Indonesia adalah UU No. 32/2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU tersebut memberikan mandat 
adanya instrumen ekonomi lingkungan hidup sehingga ditetapkan 
peraturan turunannya yaitu PP No. 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi 
Lingkungan Hidup yang terdiri dari: 

1. Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, meliputi: neraca 
SDA dan LH, penyusunan PDB dan PDRB LH, kompensasi/imbal jasa 
lingkungan hidup antar-daerah (perlindungan tata air, perlindungan 
keanekaragaman hayati, penyerapan dan penyimpanan karbon, 
pelestarian keindahan alam dan jasa lingkungan hidup lainnya), dan 
internalisasi biaya lingkungan hidup.

2. Pendanaan lingkungan hidup meliputi dana jaminan pemulihan 
lingkungan hidup, dana penanggulangan pencemaran/kerusakan 
dan pemulihan lingkungan hidup, dan dana amanah/bantuan untuk 
konservasi. 

3. Insentif dan atau disinsentif dalam bentuk: pengadaan barang dan 
jasa yang ramah lingkungan hidup; penerapan pajak, retribusi, dan 
subsidi lingkungan hidup; pengembangan sistem lembaga keuangan 
dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup; pengembangan 
sistem perdagangan izin pembuangan limbah/emisi; pengembangan 
sistem pembayaran jasa lingkungan hidup; pengembangan asuransi 
lingkungan hidup; pengembangan sistem label ramah lingkungan 
hidup; dan sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup.
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Upaya pengendalian perubahan iklim telah dilakukan oleh berbagai 
negara secara global, termasuk Indonesia. Beberapa upaya yang telah 
dilakukan di antaranya dengan berkontribusi aktif pada perundingan dan 
pencapaian kesepakatan di tingkat global. Indonesia termasuk salah satu 
negara yang melakukan ratifikasi atas Kyoto Protocol pada tahun 2004 
melalui UU No. 17/2004 serta Paris Agreement tahun 2016 melalui UU 
No. 16/2016. Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya dalam 
kedua kesepakatan tersebut melalui Rencana Aksi Nasional Penurunan 
Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) tahun 2011 melalui Peraturan 
Presiden No. 61/2011 dan Nationally Determined Contribution (NDC) 
tahun 2016. Indonesia berkomitmen untuk menurunkan tingkat emisi 
dari tingkat business as usual (BAU) sebesar 26% pada tahun 2020 
dan 29% pada tahun 2030 dengan usaha sendiri serta 41% pada tahun 
2030 jika mendapat bantuan internasional. Pemerintah Indonesia juga 
berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan 
iklim melalui Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) 
tahun 2014 (Badan Kebijakan Fiskal, 2019). Pendanaan internasional 
yang bersumber dari negara maju kepada negara berkembang biasanya 
dilakukan melalui kerja sama lembaga bilateral, multilateral dan lembaga 
keuangan internasional misalnya World Bank, Asia Development Bank, 
yang mana bentuk pendaaan dapat berupa technical assistance, hibah 
dan pinjaman berbunga rendah (Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, 2017). 
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pihak swasta, dapat berupa investasi langsung terhadap pelestarian 
hutan melalui private equity, obligasi swasta, pasar karbon, dana CSR; 
dan c) perpaduan antara pembiayaan pemerintah dan swasta (quasi 
fiscal), berupa kolaborasi menghimpun dana bersama untuk kegiatan 
pelestarian hutan, misalnya environmental trust fund. Menurut Haryanto 
(2020), pendanaan pemerintah dapat bersumber pada APBN dan non-
APBN. APBN terdiri dari: insentif perpajakan, meliputi tax allowance, 
tax holiday, fasilitas impor misalnya pembebasan bea masuk, PPN 
impor, PPh pasal 22 impor, serta keringanan/pembebasan PBB untuk 
panas bumi; belanja pemerintah pusat dan TKDD, meliputi belanja 
K/L untuk perubahan iklim dan subsidi energi bahan bakar nabati; dan 
pembiayaan inovatif, meliputi global green sukuk, green sukuk retail, 
project development facility (PDF), credit enhancement facility (CEF), dan 
viability gap fund. Beberapa contoh pembiayaan non APBN di Indonesia 
dapat bersumber pada Green Climate Fund, SDG Indonesia One, Badan 
Pengelola Dana Lingkungan Hidup, dan sektor swasta.
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3.2.1. Pembiayaan yang Bersumber dari 
APBN

1. Insentif Perpajakan

Penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup merupakan 
bagian dari instrumen ekonomi lingkungan hidup yang diterapkan 
sebagai insentif atau disinsentif yang diatur dalam PP No. 46/2017. 
Tujuannya adalah untuk mendorong pelestarian fungsi lingkungan 
hidup; memberikan dorongan moneter untuk melaksanakan 
kegiatan yang berdampak positif pada SDA dan lingkungan hidup; 
memberikan beban moneter untuk mengurangi kegiatan yang 
berdampak negatif pada SDA dan lingkungan hidup. 

Kementerian Keuangan juga turut melakukan upaya penanggulangan 
dampak perubahan iklim dengan mengeluarkan kebijakan untuk 
menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui insentif perpajakan. 
Beberapa bentuk kebijakan yang dikeluarkan di antaranya adalah tax 
holiday untuk industri pionir dan tax allowance yaitu pembebasan 
PPN dan bea masuk untuk sektor energi terbarukan. Regulasi yang 
mengatur tax holiday yaitu Permenkeu No. 130/PMK.010/2020 
tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. 
Untuk tax allowance diatur dalam PP No. 78/2019, Permenkeu No. 
11/PMK.011/2020, dan Permenkeu No. 96/PMK/0.10/2020. Tax 
allowance diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal 
(BKPM) melalui pengajuan online single submission (OSS). 

2. Belanja Pemerintah Pusat dan TKDD

Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah bagian dari belanja negara 
yang dialokasikan dalam APBN untuk mendanai pelaksanaan urusan 
yang telah diserahkan kepada daerah dan desa. TKDD diatur dalam 
Permenkeu No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke 
Daerah dan Dana Desa. Peraturan ini telah diubah sebanyak tiga kali 
yaitu melalui Permenkeu No. 112/PMK.07/2017, Permenkeu No. 
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225/PMK.07/2017, dan Permenkeu No. 121/PMK.07/2018. Tahun 
2018 Kementerian Keuangan juga telah menerbitkan Permenkeu 
No. 83/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara dalam 
rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana 
Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan 
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana Desa adalah 
dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi 
Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan 
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
masyarakat. Dana desa diatur dalam PP No. 60/2014 tentang Dana 
Desa yang bersumber dari APBN. Peraturan ini merupakan turunan 
dari UU No. 6/2014 tentang Desa dan telah mengalami dua kali 
perubahan yaitu melalui PP No. 22/2015 dan PP No. 8/2016.

Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN 
kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri atas Dana 
Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Insentif Daerah 
(DID) merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada 
daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan 
untuk memberikan penghargaan atas perbaikan kinerja tertentu di 
bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar public, dan 
kesejahteraan masyarakat. Mekanisme DID diatur dalam Permenkeu 
No. 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah. 

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk 
membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Dana ini 
diperuntukkan untuk Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi 
Papua Barat, mengacu pada UU No. 35/2008. Dana Alokasi Umum 
(DAU) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah 
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dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah 
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang dialokasikan 
dalam APBN kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu 
dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam 
rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH bermacam-macam, salah 
satunya yaitu DBH sumber daya alam (SDA) yang berasal dari 
penerimaan SDA kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, 
pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan 
pengusahaan panas bumi. DAU, DBH, dan Dana Otsus diatur dalam 
Permenkeu No. 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi 
Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.

Dana Alokasi Khusus (DAK) terbagi dua yaitu DAK Fisik dan DAK 
Nonfisik. DAK Fisik bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan 
khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas 
nasional, diatur dalam Permenkeu No. 130/PMK.07/2019 tentang 
Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik. DAK Nonfisik bertujuan untuk 
membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan 
urusan daerah, diatur dalam Permenkeu No. 48/PMK.07/2019 
tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.  

3. Pembiayaan Inovatif

Pembiayaan ini meliputi: global green sukuk, green sukuk retail, 
fasilitas penyiapan proyek/Project Development Facility (PDF), Credit 
Enhancement Facility (CEF), dan Viability Gap Fund (VGF). Dasar 
hukum penyelenggaraan PDF mengacu pada Perpres No. 75/2014 
tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas; Perpres 
No. 122/2016 tentang Perubahan atas Perpres No. 75 tahun 2014; 
Permenkeu No. 73/PMK.08/2018 tentang Fasilitas untuk Penyiapan 
dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan 
Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. VGF yaitu penyertaan 
dana untuk membuat proyek yang menghasilkan manfaat sosial 
yang tinggi menjadi layak secara bisnis.
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3.2.2. Pembiayaan yang Bersumber dari 
Non-APBN

1. Green Climate Fund

Green Climate Fund (GCF) merupakan mekanisme pendanaan di 
bawah UNFCCC yang secara khusus dibentuk untuk memberikan 
dukungan keuangan bagi negara maju untuk mencapai target 
pengurangan emisi (Fiscal Policy Agency, 2018). Sesuai mandat dari 
Copenhagen Accord pada UNFCC COP 15 tahun 2009, terkait target 
bantuan pendanaan perubahan iklim oleh negara maju untuk negara-
negara berkembang sebesar USD100 miliar per tahun maka pada 
tahun 2010 dibentuklah GCF dengan tujuan untuk mempermudah 
transfer dana yang berasal dari bantuan pendanaan perubahan iklim 
(Badan Kebijakan Fiskal, 2019). Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian 
Keuangan merupakan National Designated Authority (NDA) dari GCF 
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 756/KMK.010/2017 
dan Global Green Growth Institute (GGGI) sebagai Delivery Partner 
(Fiscal Policy Agency, 2018).

2. SDG Indonesia One

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development 
Goals (SDGs) merupakan kesepakatan dari 193 negara anggota PBB 
yang ditetapkan pada tahun 2015, yaitu meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat global, termasuk Indonesia. SDGs yang merupakan 
agenda global sejalan dengan RPJMN dan merupakan bagian tak 
terpisahkan dari agenda pembangunan nasional (Bappenas & BPS, 
2020).

Pemerintah Indonesia melalui Perpres No. 59/2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
memandatkan untuk membangun peta jalan SDGs Indonesia hingga 
tahun 2030. Kebutuhan investasi SDGs yang dijabarkan dalam 17 
tujuan (Gambar 11) dikategorikan dalam delapan area investasi, 
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yaitu: 1) infrastruktur, 2) kesehatan, 3) pendidikan, 4) perlindungan 
sosial, 5) perlindungan lingkungan hidup, 6) pangan, 7) pemerintahan 
yang bersih, serta ketertiban umum dan keamanan, dan 8) penelitian 
dan pengembangan (Bappenas, 2020). Gambar 12 menjelaskan 
bahwa berdasarkan road map SDGs Indonesia 2030, investasi di 
area perlindungan lingkungan hidup meliputi: 1) rehabilitasi hutan 
dan lahan; 2) pengendalian DAS dan hutan lindung; 3) pengelolaan 
sampah, limbah dan B3; dan 4) pengendalian perubahan iklim.

54 
 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) 
merupakan kesepakatan dari 193 negara anggota PBB yang ditetapkan pada tahun 
2015, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat global, termasuk Indonesia. 
SDGs yang merupakan agenda global sejalan dengan RPJMN dan merupakan bagian 
tak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional (Bappenas & BPS, 2020). 

Pemerintah Indonesia melalui Perpres No. 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memandatkan untuk membangun peta jalan 
SDGs Indonesia hingga tahun 2030. Kebutuhan investasi SDGs yang dijabarkan 
dalam 17 tujuan (Gambar 11) dikategorikan dalam delapan area investasi, yaitu: 1) 
infrastruktur, 2) kesehatan, 3) pendidikan, 4) perlindungan sosial, 5) perlindungan 
lingkungan hidup, 6) pangan, 7) pemerintahan yang bersih, serta ketertiban umum 
dan keamanan, dan 8) penelitian dan pengembangan (Bappenas, 2020). Gambar 12 
menjelaskan bahwa berdasarkan road map SDGs Indonesia 2030, investasi di area 
perlindungan lingkungan hidup meliputi: 1) rehabilitasi hutan dan lahan; 2) 
pengendalian DAS dan hutan lindung; 3) pengelolaan sampah, limbah dan B3; dan 
4) pengendalian perubahan iklim. 

 

 
Sumber: Bappenas (2020) 

Gambar 11 Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) Indonesia. 
 

Sumber: Bappenas (2020)

Gambar 11 Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) Indonesia.



Pendanaan Pembangunan Berbasis Ekologi di Provinsi Kalimantan Timur  
Tinjauan atas Skema Result Based Payment sebagai Insentif REDD+

85

55 
 

 
Sumber: Bappenas (2020) 
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Gambar 13 Konsep SDG Indonesia One. 
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Gambar 12 Kebutuhan investasi SDGs pada area investasi 
perlindungan lingkungan hidup tahun 2020-2030.

Pada tahun 2018, Kementerian Keuangan meluncurkan suatu 
platform kerja sama pendanaan yang terintegrasi untuk pencapaian 
SDGs Indonesia yaitu SDG Indonesia One (Gambar 13). Pendanaan 
yang terintegrasi ini berasal dari beragam sumber antara lain privat, 
filantropi, lembaga donor, lembaga keuangan multilateral dan 
bilateral, perbankan, asuransi, dan investor. Platform ini dikelola 
oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang merupakan BUMN di 
bawah Kementerian Keuangan. Plaform ini mencakup empat jenis 
pilar yaitu: Development Facilities, De-Risking Facilities, Financing 
Facilities, dan Equity Fund.
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Gambar 13 Konsep SDG Indonesia One.

3. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup

Pengelolaan dana lingkungan hidup diatur melalui Perpres No. 
77/2018. Berdasarkan mandat Perpres tersebut, dibentuk Badan 
Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) melalui Permenkeu 
No. 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Pengelola Dana Lingkungan Hidup. BPDLH merupakan unit organisasi 
non-eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Menteri Keuangan melalui Dirjen Perbendaharaan. BPDLH bertugas 
untuk melaksanakan pengelolaan dana lingkungan hidup di bidang 
kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, 
jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelautan dan 
perikanan, dan bidang lainnya terkait lingkungan hidup. 

Tata cara pengelolaan dana lingkungan hidup diatur dalam 
Permenkeu No. 124/PMK.05/2020. Dalam peraturan ini disebutkan 
bahwa tujuan dari pengelolaan dana lingkungan hidup adalah untuk 
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menyediakan fasilitas pendanaan secara berkesinambungan dalam 
upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui 
kegiatan:

a. Penghimpunan dana, melalui dana penanggulangan pencemaran 
dan atau kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan lingkungan 
hidup dan dana amanah atau bantuan konservasi,

b. Pemupukan dana, untuk optimalisasi kas menganggur pada 
rekening BLU BPDLH dengan melakukan investasi jangka pendek 
dan jangka panjang. 

c. Penyaluran dana, dalam bentuk belanja, pembiayaan, dan bentuk 
lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Kegiatan yang dapat dibiayai di antaranya yaitu: pengendalian 
perubahan iklim; pengelolaan hutan berkelanjutan; 
pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan lahan 
gambut; perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan; kegiatan 
rehabilitasi hutan dan lahan; konservasi keanekaragaman hayati 
dan ekosistem; pengendalian pencemaran dan kerusakan 
lingkungan; peningkatan daya saing industri berbasis sumber 
daya alam; pengolahan limbah padat, cair, dan bahan berbahaya 
beracun; penggunaan bahan dan teknologi ramah lingkungan 
serta rendah karbon; peningkatan penerapan efisiensi energi, 
energi baru terbarukan dan konservasi energi; penurunan 
gangguan ancaman dan pelanggaran hukum bidang LHK; dan 
kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
lainnya. 

• Penyaluran dana dalam bentuk belanja: penerima manfaat 
terdiri atas perorangan, masyarakat hukum adat, kelompok 
masyarakat yang terdaftar di pemerintah, lembaga 
pemerintah, lembaga non-pemerintah, badan usaha, dan 
lembaga pendidikan/penelitian. Pencairan dana dilakukan 
melalui transfer antar-rekening dari rekening BLU BPDLH 
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atau rekening bank kustodian/trustee kepada rekening 
penerima manfaat atau lembaga perantara atas kuasa 
manfaat. 

• Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan: melalui 
mekanisme fasilitasi dana bergulir (FDB), baik secara 
konvensional maupun syariah. FDB dapat diberikan kepada 
perorangan/kelompok, BUMN, BUMD, BUMDes, badan 
usaha swasta, atau koperasi. 

Tarif Layanan BPDLH pada Kementerian Keuangan diatur dalam 
Permenkeu No. 133/PMK.05/2020. Tarif layanan BPDLH meliputi 
tarif layanan kerja sama pengelolaan dana lingkungan hidup dan 
tarif layanan pembiayaan usaha kehutanan dan investasi lingkungan. 
Tarif tersebut terdiri atas layanan pembiayaan pola konvensional dan 
pembiayaan pola syariah yang penyalurannya dapat secara langsung 
maupun tidak langsung. Tarif layanan kerja sama pengelolaan dana 
lingkungan hidup dikenakan kepada lembaga atau negara donor 
sebesar 0-9% dari dana yang dikerjasamakan pengelolaannya. 

4. Swasta. Pendanaan perubahan iklim juga dapat berasal dari pihak 
swasta, misalnya dari project developers, korporasi, rumah tangga, 
institusi keuangan komersil termasuk bank, lembaga investasi serta 
private equity, venture capital, dan infrastructure funds. Untuk itu 
diperlukan peran OJK agar dapat memobilisasi pendanaan dari 
sektor swasta (Badan Kebijakan Fiskal, 2019).

5. Adaptation Fund (AF), merupakan salah satu sumber pendanaan 
multilateral yang berfokus pada kegiatan adaptasi perubahan iklim. 
Sumber pendaan AF berasal dari 2% hasil transaksi karbon untuk 
Clean Development Mechanism (CDM). Pendanaannya dapat 
diakses oleh implementing entities terakreditasi yaitu National 
Implementing Entities, Regional Implementing Entities, dan 
Multilateral Implementing Entities (Kemitraan 2017 dalam Badan 
Kebijakan Fiskal, 2019).
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6. Global Environment Facility (GEF), mekanisme pendanaan multilateral 
yang bersifat incremental (pembiayaan tambahan) untuk percepatan 
program-program yang ada agar dapat memberikan manfaat 
bagi pengelolaan lingkungan hidup secara global. Pendanaan GEF 
bertujuan untuk mendukung negara berkembang melakukan transisi 
menuju pembangunan rendah emisi dan memiliki ketahanan iklim. 
Ketersediaan dana GEF bergantung pada proses pengumpulan dana 
(GEF replenishment), yaitu proses pemberian komitmen donor untuk 
GEF Trust Fund setiap empat tahun (Badan Kebijakan Fiskal, 2019).

3.2.3. Arah Kebijakan Fiskal dan Strategi 
yang Ditempuh

Arah kebijakan belanja negara terkait TKDD pada tahun 2016 yaitu 
menyelaraskan kebijakan desentralisasi fiskal dengan mengalihkan 
alokasi dana dekonsentrasi/ tugas pembantuan di kementerian/lembaga 
ke DAK agar pembangunan lebih merata dan lebih cepat, yang juga 
didukung dengan peningkatan alokasi Dana Desa mencapai 6,5% dari 
dan di luar transfer ke daerah sesuai Road Map Dana Desa tahun 2015-
2019. Pada tahun 2017, untuk memperkuat pembangunan daerah dan 
desa. Tahun 2018, fokus untuk meningkatkan kualitas layanan publik di 
daerah, menciptakan kesempatan kerja, dan mengurangi ketimpangan 
antar-daerah. DBH tahun 2018, salah satunya yaitu DBH Dana Reboisasi 
(DR) untuk rehabilitasi hutan dan lahan, penanganan kebakaran hutan, 
penataan batas Kawasan, dan pembenihan (Kementerian Keuangan, 
2018a). Tahun 2020, langkah kebijakan TKDD terkait ekologi yaitu 
memperluas penggunaan DBH-DR (Kementerian Keuangan, 2020b). 



90

Pendanaan Pembangunan Berbasis Ekologi di Provinsi Kalimantan Timur 
Tinjauan atas Skema Result Based Payment sebagai Insentif REDD+

Tabel 9 Arah kebijakan fiskal tahun 2016-2020

Tahun Arah kebijakan fiskal Strategi yang ditempuh
2016 Penguatan 

pengelolaan fiskal 
dalam rangka 
memperkokoh 
fundamental 
pembangunan 
dan pertumbuhan 
ekonomi berkualitas

- Memperkuat stimulus yang diarahkan untuk 
meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan 
daya saing

- Meningkatkan ketahanan fiskal dan menjaga 
terlaksananya program-program prioritas di tengah 
tantangan perekonomian global

- Mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan 
fiskal dalam jangka menengah dan panjang

2017 Pemantapan 
pengelolaan fiskal 
untuk peningkatan 
daya saing dan 
mengakselerasi 
pertumbuhan 
ekonomi yang 
berkelanjutan dan 
berkeadilan

- Stimulus: pendapatan (insentif fiskal untuk kegiatan 
ekonomi strategis), kualitas belanja (infrastruktur 
untuk peningkatan kapasitas produksi dan daya 
saing), pembiayaan (utang dan kegiatan produktif)

- Daya tahan: bantalan fiskal/fiscal buffer, 
meningkatkan fleksibilitas, mengendalikan 
kerentanan fiskal

- Keberlanjutan: mengendalikan keseimbangan primer, 
mengendalikan rasio utang, menjaga defisit

2018 Pemantapan 
pengelolaan fiskal 
untuk mengakselerasi 
pertumbuhan yang 
berkeadilan

- Optimalisasi pendapatan negara dengan tetap 
menjaga iklim investasi

- Efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif 
untuk mendukung program prioritas

- Mendorong pembiayaan yang efisien, inovatif, dan 
berkelanjutan

2019 Mendorong investasi 
dan daya saing

Mobilisasi pendapatan yang realistis, belanja yang 
berkualitas, dan pembiayaan yang efisien dan kreatif

2020 Mendukung 
akselerasi daya 
saing melalui inovasi 
dan penguatan 
kualitas sumber daya 
manusia

- Melakukan kebijakan di bidang pendidikan dan 
kesehatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia agar siap berkompetisi dan beradaptasi 
dengan kemajuan industri dan teknologi

- Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang 
semakin merata, mengalokasikan sumber daya 
ekonomi dengan lebih efisien dan efektif, serta 
mendorong birokrasi yang efektif, melayani, dan 
bebas korupsi

Sumber: Kementerian Keuangan (2016, 2017, 2018a, 2019a, 2020b), diolah.
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3.2.4. Konsep TAKE, TAPE, TANE
Konsep pendanaan berbasis ekologi/Ecological Fiscal Transfer (EFT) di 
Indonesia mulai diinisiasi oleh pemerintah daerah, baik tingkat provinsi 
melalui konsep Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE) maupun 
di tingkat kabupaten melalui konsep Transfer Anggaran Kabupaten 
berbasis Ekologi (TAKE). Konsep TAPE dapat diimplementasikan dalam 
skema transfer anggaran berupa bantuan keuangan (bankeu), bantuan 
sosial (bansos), hibah, bagi hasil pajak, dan retribusi daerah dengan 
memasukkan indikator ekologi yang disesuaikan dengan karakteristik 
masing-masing daerah. Konsep 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 (Nurfatriani et al., 2020). Pengembangan TAPE 
dan TAKE mengacu pada PP No. 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah. Regulasi lain yang menjadi basis pelaksanan TAKE yaitu UU No. 
6/2014 tentang Desa dan PP No. 47/2015 tentang Perubahan PP No. 
43/2014 (Putra et al., 2019). Sampai saat ini konsep Transfer Anggaran 
Nasional berbasis Ekologi (TANE) masih menjadi wacana yang didiskusikan 
oleh para pihak. Konsep TANE mengusung instrumen pengalokasian 
melalui DID dan Dana Perlindungan Lingkungan (DPL) yayitu skema 
transfer dari pusat ke daerah berbasis indikator ekologi (Putra et al., 
2019). 
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3.3. Praktik Pendanaan Pembangunan 
Berbasis Ekologi di Indonesia

3.3.1. Pembiayaan yang Bersumber dari 
APBN

1. Insentif Perpajakan

Setelah penerbitan kebijakan tax holiday pada April 2018 melalui 
Permenkeu No. 35/PMK.010/2018, dalam kurun waktu 6 bulan 
tercatat sebanyak 8 wajib pajak yang memperoleh tax holiday 
dengan total investasi sebesar Rp161,1 triliun (Kementerian 
Keuangan, 2018). Tahun 2020, terdapat 18 sektor industri pionir yang 
diarahkan untuk dapat mengajukan tax holiday ke BKPM, termasuk 
di antaranya yaitu industri kimia dasar organik bersumber dari hasil 
pertanian, perkebunan atau kehutanan, serta industri pengolahan 
berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan penghasil 
pulp (Kementerian Keuangan, 2020c).

2. Belanja Pemerintah Pusat dan TKDD

Berdasarkan postur anggaran APBN periode tahun 2016-2020 
(Tabel 10) terlihat bahwa secara umum mengalami peningkatan, 
walaupun sedikit ada penurunan di tahun 2017. Seiring dengan 
peningkatan tersebut, proporsi belanja negara dan TKDD juga 
semakin meningkat.
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Tabel 10 Rincian belanja negara dalam postur APBN tahun 2016-
2020

Rincian belanja 
negara

Dalam triliun rupiah
2016 2017 2018 2019 2020

I. Belanja Pemerintah 
Pusat

1.325,6 1.315,5 1.454,5 1.634,3 1.683,5

- Belanja 
kementerian/
lembaga

784,1 763,6 847,4 855,4 909,6

- Belanja non 
kementerian/
lembaga

541,4 552,0 607,1 778,9 773,9

II. Transfer ke daerah 
dan dana desa

770,2 764,9 766,2 826,8 856,9

- Transfer ke 
daerah

723,2 704,9 706,2 756,8 784,9

- Dana desa 47,0 60,0 60 70 72
Total Belanja Negara 2.095,7 2.080,5 2.220,7 2.461,1 2.540,4

Sumber: Kementerian Keuangan (2016, 2017, 2018a, 2019b, 2020b), diolah.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan mitigasi dan 
adaptasi, Kementerian Keuangan mengembangkan penandaan 
anggaran (budget tagging) yang telah dilaksanakan untuk tahun 
anggaran 2016-2018. Kegiatan penandaan anggaran mengalami 
evolusi dari mekanisme post-tagging (penandaan setelah anggaran 
disetujui) menjadi pre-tagging (penandaan pada saat anggaran 
direncanakan), dan telah terintegrasi dalam sistem aplikasi 
perencanaan penganggaran nasional (KRISNA) (Badan Kebijakan Fiskal, 
2019). Berdasarkan laporan BAPPENAS, selama periode 2007-2014 
Indonesia telah mengeluarkan pendanaan untuk kegiatan mitigasi 
dan adaptasi perubahan iklim sebesar USD17,48 miliar. Berdasarkan 
data penandaan anggaran perubahan iklim, alokasi anggaran tahun 
2016 sebesar Rp72,4 triliun, tahun 2017 sebesar Rp95,6 triliun, 
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dan tahun 2018 sebesar Rp109,7 triliun (Badan Kebijakan Fiskal, 
2019). Pada tahun 2018, sektor energi dan transportasi memiliki 
proporsi anggaran tertinggi dibandingkan dengan sektor lahan 
dan pengelolaan limbah, yaitu sebesar Rp55.336,2 triliun. Untuk 
anggaran mitigasi berbasis lahan dilaksanakan oleh KPUPR, KLHK, 
dan Kementan dengan total anggaran sebesar Rp14.291,9 miliar. 
Anggaran untuk pengelolaan limbah dilaksanakan oleh KPUPR 
dan KLHK dengan total anggaran sebesar Rp2.600,1 miliar (Badan 
Kebijakan Fiskal, 2019). 

Tabel 11  Anggaran mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tahun 
2016-2018

Institusi 
pelaksana

Anggaran mitigasi (Rp miliar)
Anggaran 

adaptasi (Rp 
miliar)

2016 2017 2018 2018
KPUPR 43.234,9 51.950,7 50.384,5 35.521,4
Kemenhub 21.004,3 34.233,5 16.595,6
Kementan 4.265,5 5.381,3 442,1 231,2
KESDM 2.173,7 2.844,1 2.597,8 350,9
KLHK 1.619,7 1.132,1 2.179,9 1.122,8
Kemenperin 53,8 42,9 28,0
BMKG 139,1
KKP 87,4
BPPT 37,1
BIG 7,3
Total 72.352,0 95.584,7 72.228,1 37.497,2

Sumber: Badan Kebijakan Fiskal (2019), diolah.

Saat ini, beberapa skema TKDD yang berpotensi untuk pendanaan 
ekologis di antaranya yaitu: 1) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 
(DBH-SDA), DBH Dana Reboisasi; 2) Dana Alokasi Khusus (DAK) 
meliputi DAK Fisik bidang LHK dan DAK Non-Fisik Bantuan Biaya 
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Layanan Pengolahan Sampah (BLPS); 3) Dana Insentif Daerah 
(DID) seperti penilaian kategori kinerja pengelolaan sampah; 4) 
Hibah Daerah, misalnya hibah konservasi taman nasional; 5) Dana 
Desa, yang sebagian kegiatannya dipergunakan untuk pelestarian 
lingkungan hidup dan kehutanan; dan 6) Dana Otonomi Khusus, 
seperti program rehabilitasi hutan dan lahan dan program 
perlindungan dan konservasi sumber daya hutan (Adriyanto, 2020). 
Rincian besaran anggaran TKDD tahun 2017-2020 disajikan pada 
Tabel 12.

Tabel 12 Rincian anggaran TKDD tahun 2017-2020

TKDD
Anggaran TKDD (dalam triliun rupiah)

2017 2018 2019 2020
Dana Transfer 
Umum

503,6 - - -

Dana Transfer 
khusus

173,4 - - -

DBH - 89,2 106,4 117,6
DAU - 401,5 417,9 427,1
DAK Fisik - 62,4 69,3 72,2
DAK Non-fisik - 123,5 131,0 130,3
DID 7,5 8,5 10 15
Dana Otsus dan 
Dana Keistimewaan 
DIY

20,3 21,1 22,2 22,7

Dana Desa 60 60 70 72

Sumber: Kementerian Keuangan (2017, 2018a, 2019b, 2020b), diolah.

3. Pembiayaan Inovatif

Pemerintah Indonesia pada tahun 2018 telah menerbitkan USD1,25 
miliar (Rp16,75 triliun) sukuk hijau global dengan tenor lima tahun 
dan tercatat sebagai yang pertama di dunia. Dari keseluruhan 
dana yang terkumpul, 51% digunakan untuk pembiayaan kembali 



96

Pendanaan Pembangunan Berbasis Ekologi di Provinsi Kalimantan Timur 
Tinjauan atas Skema Result Based Payment sebagai Insentif REDD+

proyek hijau di tahun 2016 dan 49% digunakan untuk pembiayaan 
proyek hijau tahun 2018. Pembiayaan tersebut mencakup lima dari 
sembilan sektor dalam Kerangka Hijau, yaitu pada sektor energi 
terbarukan dan ketahanan terhadap iklim yang termasuk kategori 
dark green serta sektor transportasi berkelanjutan, pengelolaan 
limbah dan energi limbah, dan pertanian berkelanjutan yang 
termasuk kategori medium green. Pada tahun 2019, Indonesia 
kembali menerbitkan sukuk hijau sebesar USD750 juta (Rp11,25 
triliun). Dana yang terkumpul digunakan untuk proyek hijau tahun 
2017 sebesar 51% dan 49% untuk pembiayaan proyek hijau tahun 
2019 (Badan Kebijakan Fiskal, 2019). Pemerintah Indonesia meraih 
penghargaan internasional: 1) Islamic Issue of the Year dan 2) SRI 
Capital Market Issue of the Year dari International Financing Review 
Asia di Hong Kong) atas keberhasilam menerbitkan Sukuk Negara 
di pasar internasional senilai USD3 miliar dan menerbitkan Sukuk 
Negara di pasar internasional untuk membiayai proyek-proyek ramah 
lingkungan senilai USD1,25 miliar tahun 2018 (Ditjen Pengelolaan 
Pembiayaan dan Risiko, 2019a).

Pada bulan November 2019, pemerintah membuka penawaran 
Green Sukuk Ritel seri ST006 secara online (e-SBN) kepada investor 
individu WNI, dengan investasi mulai dari Rp1 juta-Rp3 miliar per 
orang dengan tenor 2 tahun. Ini merupakan bagian dari komitmen 
pemerintah mengembangkan pasar keuangan syariah dan mengatasi 
perubahan iklim dengan membangun proyek-proyek berkelanjutan 
dan hijau (Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, 2019b). 
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3.3.2. Pembiayaan yang Bersumber dari 
Non-APBN

1. Green Climate Fund 

Pada tahun 2014 Indonesia berkontribusi dengan memberikan 
dana sebesar USD250 ribu kepada GCF. Beberapa proyek yang telah 
didanai oleh GCF di antaranya Indonesia Geothermal Resource Risk 
Mitigation Project (IGRRMP) dengan dana investasi sebesar USD410 
juta dengan jangka waktu implementasi 10 tahun dan diharapkan 
dapat mengurangi emisi sebesar 112,2 juta ton CO2. Selain itu 
Program Climate Investor One (CIO), melibatkan dana investasi 
sebesar USD21,5 juta dengan jangka waktu 20 tahun dan estimasi 
pengurangan emisi sebesar 53,7 juta ton CO2 (Badan Kebijakan 
Fiskal, 2019). 

Pemerintah Indonesia (KLHK) telah berhasil mendapatkan 
persetujuan dari Dewan GCF untuk pembayaran berbasis hasil/
result based payment (RBP) yang menyetujui pendanaan sebesar 
USD103,8 juta atas keberhasilan mengurangi emisi dari deforestasi 
dan degradasi. Dana RBP ini ke depan akan digunakan oleh KLHK 
untuk memperkuat koordinasi, implementasi, dan arsitektur REDD+ 
di Indonesia. Sebagian besar dana tersebut akan dikelola oleh BPDLH 
untuk penguatan desentralisasi tata kelola hutan di provinsi melalui 
KPH dan skema perhutanan sosial (Badan Kebijakan Fiskal, 2020). 

2. SDG Indonesia One

Platform SDG Indonesia One dikelola oleh PT Sarana Multi 
Infrastruktur (SMI) yang merupakan BUMN di bawah Kementerian 
Keuangan. Jumlah dukungan dana telah mencapai lebih dari USD2,3 
miliar (sekitar Rp34,5 triliun) (Kementerian Keuangan, 2018b). 
Dari Gambar 14 terlihat bahwa terdapat sekitar 30 partner SDG 
Indonesia One, dari total USD2,97 milliar akan ditindaklanjuti 
dengan menyalurkan proyek dan program di sektor-sektor SDG yang 
membutuhkan pembiayaan (Djajawinata, 2019).  
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3. Adaptation Fund

Dalam periode tahun 200-2016 dana AF yang masuk ke Indonesia 
sebesar USD138 juta yang berasal dari 47 donor dan mitra pendanaan 
(Kemitraan 2017 dalam Badan Ketahanan Fiskal, 2019).

4. Global Environment Facility

Selama rentang waktu tahun 2014-2018, GEF telah memasuki fase 
keenam (GEF-6) dengan dana sebesar USD4,43 miliar. Pada GEF-6 
Indonesia menerima alokasi sebesar USD83,92 juta untuk 12 proyek 
dengan area fokus meliputi perubahan iklim, keanekaragaman 
hayati, dan kerusakan lahan (Badan Kebijakan Fiskal, 2019).

3.3.3. Konsep TAPE, TAKE, TANE
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. Besaran alokasi transfer 
anggaran ke kabupaten/kota menggunakan beberapa indikator ekologi 
di antaranya: upaya pencegahan dan pengendalian karhutla di APL, 
pembangunan RTH, pengelolaan persampahan, perlindungan air, dan 
penanggulangan pencemaran udara (Nurfatriani et al., 2020). 

Konsep TAKE sudah mulai diinisiasi oleh Kabupaten Jayapura melalui 
Peraturan Bupati No. 11/2019. Pemerintah Kabupaten Jayapura 
melakukan reformulasi ADD dengan memasukkan indikator lingkungan 
dalam alokasi kinerjanya. Selain Kabupaten Jayapura, TAKE mulai 
dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten Pidie. 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 
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TAKE yang terbaru dilaksanakan oleh Kabupaten Nunukan melalui 
Peraturan Bupati No. 59/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Nunukan No. 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 persentase 
alokasi dana desa dibentuk untuk memberikan insentif bagi desa-desa 
yang melakukan program dan kegiatan terkait ekologi (Nurfatriani et 
al., 2020). Konsep TANE saat ini belum dapat diimplementasikan karena 
masih berupa wacana dalam tahap diskusi dan pembahasan di berbagai 
pertemuan ilmiah.
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BAB 4. 
MEKANISME RESULT BASED 

PAYMENT (RBP) PROGRAM FCPF  
DI KALIMANTAN TIMUR

_Irfan Malik Setiabudi, Mimi Salminah, & I Wayan Susi Dharmawan_

4.1. Konsep Dasar Mekanisme Result 
Based Payment FCPF

Konsep Result Based Payment (RBP) mulai populer setelah kesepakatan 
Paris (Paris Agreement) pada Desember 2015 mengakomodir konsep 
tersebut sebagai salah satu skema pembiayaan atau insentif bagi kinerja 
Reducing Emission from Deforestation and Forest degradation (REDD+). 
Artikel 5 Paris Agreement menegaskan bahwa RBP ditetapkan sebagai 
salah satu financial resources untuk mendukung pelaksanaan pendekatan 
kebijakan REDD+. Ditetapkannya skema tersebut merupakan hasil diskusi 
panjang, terkait ketidakjelasan dukungan pendanaan NDC, khususnya 
REDD+ sebelum disepakatinya Paris Agreement (Sunderlin et al., 2014). 

Sebelumnya, pada tahun 2008 konsep RBP telah menjadi salah satu 
topik diskusi untuk mendukung efektivitas penyaluran bantuan-bantuan 
pembangunan (development assistance) dari negara-negara donor 
(Helland & Mæstad, 2015). Konsep RBP mengubah fokus bantuan dari 
input menjadi output atau outcome sebagai titik beratnya. Konsep 
tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa bantuan hanya akan 
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disalurkan ketika output atau outcome yag telah ditetapkan bersama di 
awal telah tercapai (SIDA, 2015). Poin penting dalam implementasi skema 
RBP adalah kejelasan tujuan, indikator dan metodologi yang digunakan 
untuk mengukur keberhasilan kegiatan di mana metode yang digunakan 
harus simpel, reliable, dan tidak mengandung ambiguitas (European 
Network for Rural Development, 2017). 

Implementasi skema RBP mengandung setidaknya dua kelemahan yaitu 
diperlukannya biaya investasi awal untuk pelaksanaan dan pengukuran 
kinerja serta adanya ketidakpastian pembayaran atas keberhasilan 
kinerja (Bartkowski et al., 2019). Sementara itu, implementasi skema 
RBP, jika merujuk pada artikel 5 Paris Agreement, memiliki beberapa 
pertimbangan kritis, di antaranya adalah: a) bagaimana RBP dapat 
menjadi sumber pembiayaan yang memadai dan sepadan dengan biaya 
yang dibutuhkan; b) bagaimana mengukur kinerja pelaksanaan REDD+ 
mengingat setiap fase implementasi REDD+ membutuhkan definisi 
kinerja yang berbeda; dan c) bagaimana RBP dapat mengakomodir non-
carbon benefits (Wong et al., 2016).  

Beberapa sumber pendanaan REDD+ di Indonesia yang disalurkan 
melalui skema RBP di antaranya adalah dana dari Pemerintah Norwegia, 
dana yang disalurkan melalui the Green Climate Fund (GCF) di bawah the 
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), dana 
Carbon-Fund, dan dana BioCarbon Fund (BioCF) di bawah pengelolaan 
World Bank. Dana RBP tersebut merupakan insentif atas kinerja Indonesia 
menurunkan emisinya. Dana RBP yang berasal dari GCF merupakan 
insentif kinerja pengurangan emisi periode 2013–2017 sebesar 210 juta 
tCO2eq dengan nilai insentif sekitar US$103,78 juta. Sementara itu, dana 
RBP Norwegia merupakan insentif kinerja pengurangan emisi tahun 
2017 sebanyak 17,2 juta tCO2eq dengan potensi pembayaran insentif 
mencapai US$56 juta (KLHK, 2020). Dana RBP tersebut akan dikelola 
oleh Badan Layanan Umum-Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup 
(BLU-BPDLH) sebagai lembaga resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah 
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Indonesia sebagai pengelola dana lingkungan hidup. Mekanisme RBP 
yang diterapkan untuk masing-masing pendanaan sangat bervariasi, 
bergantung pada kesepakatan antara inisiator REDD+ dengan masing-
masing donor. 

Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) yang didanai oleh World Bank 
melalui Carbon Fund (CF) menerapkan konsep RBP untuk pembayaran 
insentif kinerja REDD+ yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Timur. Pada prinsipnya, FCPF CF mulai menyalurkan 
pendanaan RBP kepada negara-negara yang telah berhasil menurunkan 
emisinya dari sektor kehutanan dan sektor berbasis lahan secara 
umum. Sebelum pembayaran kinerja REDD+, FCPF menyediakan dana 
pendampingan untuk penyiapan fase persiapan REDD+ (readiness 
phase) yang digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan penguatan 
kapasitas kelembagaan nasional dan provinsi, kegiatan konsultasi 
publik, penguatan perangkat REDD+ (MMR/Measurement Monitoring 
and Reporting, safeguards, benefit sharing mechanims), dan berbagai 
kegiatan penguatan kapasitas lainnya terkait manajemen dan persiapan 
administrasi proyek untuk implementasi REDD+ 2020-2024. Saat ini FCPF 
CF telah menyediakan dana sekitar USD900 juta untuk mendanai REDD+ 
di negara-negara berkembang yang masuk ke dalam program FCPF CF.   

Implementasi RBP dalam skema FCPF CF menetapkan beberapa 
persyaratan yang harus dipenuhi oleh negara inisiator program penurunan 
emisi. Persyaratan tersebut di antaranya adalah Emission Reduction 
Program Document (ERPD) yang disusun oleh negara inisiator telah di-
submit, di-review, dan diterima oleh FCPF Management Team (FMT) 
World Bank. ERPD merupakan dokumen perencanaan yang menetapkan 
arahan, program, dan aktivitas yang akan dilakukan utuk mencapai 
target penurunan emisi. Dokumen tersebut juga telah dilengkapi oleh 
dua dokumen utama pendamping yaitu safeguards dan benefit sharing 
plan (BSP). Dokumen safeguards telah dinyatakan layak sebagai final 
document pada Januari 2020 dan dokumen benefit sharing plan telah 
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dinyatakan layak sebagai advanced draft pada April 2020 sekaligus 
sebagai prasyarat masuknya Indonesia dalam proses negosiasi formal 
Emission Reduction Payment Agreement (ERPA) pada 26 Juni 2020. 

Dokumen safeguards memuat strategi untuk menjamin keberlanjutan 
program REDD+, termasuk hak-hak masyarakat lokal, sementara 
dokumen benefit sharing plan menerangkan strategi distribusi dana 
insentif REDD+ yang diterima kepada para aktor REDD+ yang terlibat. 
Setelah dokumen lengkap, negosiasi kesepakatan pembayaran atau 
dikenal dengan istilah ERPA mulai dilakukan untuk menentukan 
kesepakatan berapa volume pengurangan emisi yang akan dibayarkan 
dan berapa nilai insentif yang disepakati kedua belah pihak. Dokumen 
ERPA telah disepakati dan ditandatangani oleh Sekjen KLHK dan Country 
Director World Bank pada tanggal 27 Nopember 2020 dan ini sebagai 
awal dimulainya implementasi FCPF-CF di Provinsi Kalimantan Timur 
pada tahun 2020-2024. Pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan dalam 
dokumen-dokumen terkait akan diverifikasi oleh verifikator independen 
FCPF CF untuk memutuskan apakah target yang sudah disepakati telah 
tercapai dan pembayaran dapat dilakukan.  

Penyaluran RBP akan dilakukan setiap periode pelaporan kinerja 
penurunan emisi yang dilakukan setiap tahun. Untuk Indonesia, 
pembayaran FCPF CF di Kalimantan Timur sebagai pilot project akan 
dilakukan melalui tiga tahap yaitu pada tahun 2021 untuk kinerja 
periode 18 Juni 2019-31 Desember 2020, pada tahun 2023 untuk kinerja 
periode 1 Januari 2021–31 Desember 2022, dan pada tahun 2025 untuk 
kinerja periode 1 Januari 2023–31 Desember 2024. Indonesia juga akan 
mendapatkan dana interim advanced payment pada tahun 2022 dan 
2024. Dana interim advance payment diberikan pada periode di antara 
2 (dua) dana RBP. Pembayaran RBP akan diberikan ke Indonesia jika 
Indonesia sudah menyampaikan laporan monitoring penurunan emisi dan 
telah diverifikasi. Sementara itu, pembayaran interim advance payment 
akan diberikan ke Indonesia jika Indonesia sudah menyampaikan laporan 
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monitoring penurunan emisi dan tidak perlu melalui tahapan proses 
verifikasi. Dana RBP (termasuk interim advance payment) akan disalurkan 
oleh FCPF CF kepada setiap aktor REDD+ di Provinsi Kalimantan Timur 
melalui BLU-BPDLH.  

Penyaluran RBP untuk program REDD+ di Kalimantan Timur dilakukan 
secara bertahap dan mengikuti skema pengelolaan fiskal yang selama 
ini berjalan. RBP dari FCPF CF disalurkan ke BPDLH. BPDLH menyalurkan 
dana RBP ke lembaga perantara (benefit manager) melalui bank kustodian 
untuk disalurkan kembali ke para penerima manfaat (beneficiaries) 
di tingkat tapak. Lembaga perantara terdiri dari KLHK dan beberapa 
Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Timur yang bertanggung jawab di sektor kehutanan, perkebunan, 
dan pemberdayaan masyarakat. OPD Provinsi Kalimantan Timur yang 
bertanggung jawab sebagai lembaga perantara menyalurkan RBP kepada 
penerima manfaat di level kabupaten dan tingkat tapak (Advanced Draft 
Benefit Sharing Plan, 2020). 

Mekanisme penyaluran RBP oleh BPDLH dirumuskan pada dokumen 
benefit sharing plan (BSP) yang disusun dan disepakati bersama oleh 
Pemda Provinsi Kaltim dan KHLK sebagai pelaksana REDD+ serta oleh 
pihak FCPF World Bank sebagai donor. Dokumen BSP tersebut disusun 
dengan mengacu pada FCPF Carbon Fund Methodological Framework 
yang ditetapkan oleh World Bank sebagai panduan umum. Selain itu, 
proses penyusunan BSM melibatkan diskusi dan konsultasi intensif 
dengan berbagai stakeholder yang terlibat dalam implementasi REDD+ 
di tingkat tapak, baik pihak swasta maupun masyarakat lokal. 

Indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar penentuan insentif 
atau pembayaran dari FCPF CF adalah tingkat pengurangan emisi 
(Emission Reduction/ER) yang dihitung berdasarkan tingkat deforestasi 
setiap tahun. Pengurangan emisi yang dibayar adalah selisih antara 
tingkat emisi baseline dengan emisi yang dicapai pada tahun tertentu.  
Besaran nilai insentif yang akan dibayarkan oleh FCPF CF ditentukan 
berdasarkan kesepakatan bersama dan dituangkan dalam dokumen 
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ERPA. Pengukuran dan pelaporan tingkat deforestasi dilakukan secara 
berjenjang dari kabupaten, provinsi, dan terakhir di tingkat pusat. Instansi 
yang bertanggung jawab untuk melakukan pengukuran dan pelaporan di 
level kabupaten dan provinsi adalah Dinas Lingkungan Hidup, sementara 
di tingkat pusat dilakukan oleh KLHK, khususnya Direktorat Inventarisasi 
Gas Rumah Kaca. 

Penentuan besaran benefit atau dana RBP untuk masing-masing 
stakeholder yang terlibat dirumuskan berdasarkan kesepakatan para 
pihak dan disesuaikan dengan tanggung jawab dan kinerja yang dicapai 
oleh masing-masing pihak. Skema penyaluran dana RBP ke masing-masing 
stakeholder penerima RBP (beneficiaries) sejalan dengan alur mekanisme 
pelaporan kinerja penurunan deforestasi. Proporsi pembagian benefit 
atau dana RBP dan skema penyaluran dan reporting dana RBP disajikan 
pada Gambar 16 dan Gambar 17 (Advanced Draft Benefit Sharing Plan, 
2020). 
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Sumber: Advanced Draft Benefit Sharing Plan (2020) 

Gambar 16 Distribusi dana RBP kepada masing-masing beneficiaries/stakeholder yang terlibat dalam 
implementasi REDD+ di Provinsi Kalimantan Timur. 

 

Sumber: Advanced Draft Benefit Sharing Plan (2020)

Gambar 16 Distribusi dana RBP kepada masing-masing beneficiaries/
stakeholder yang terlibat dalam implementasi REDD+ di 
Provinsi Kalimantan Timur.
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Gambar 16 Distribusi dana RBP kepada masing-masing beneficiaries/stakeholder yang terlibat dalam 
implementasi REDD+ di Provinsi Kalimantan Timur. 

 

Sumber: Advanced Draft Benefit Sharing Plan (2020)

Gambar 17  Skema distribusi pembayaran dan pelaporan kinerja REDD+ 
dalam kerangka RBP FCPF-CF.

Distribusi benefit atau dana RBP REDD+ di Provinsi Kalimantan Timur 
dibagi ke dalam tiga kategori yaitu dana responsibility sebesar 25%, dana 
performance sebesar 65%, dan dana reward for historical forest sebesar 
10%. Dana reward dialokasikan dengan mempertimbangkan kinerja 
konservasi dan perlindungan hutan yang dilakukan oleh masyarakat adat 
sehingga dapat mencegah deforestasi. Dana responsibility dibagi lagi 
berdasarkan kategori operational cost untuk 3 (tiga) lembaga yaitu KLHK, 
Pemerintah Provinsi Kaltim, dan BPDLH sesuai dengan porsi peran dan 
tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan RBP serta capacity 
cost yang disalurkan kepada KLHK dan Pemerintah Provinsi Kaltim. 
Penentuan proporsi tersebut lebih banyak ditentukan oleh kesepakatan 
antar-stakeholder meskipun didukung oleh dokumen informasi 
kebutuhan operational cost masing-masing stakeholder. Pada saat ini, 
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pembagian proporsi operational cost dan capacity cost masih berproses 
antara tingkat pusat (KLHK) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 
untuk menentukan besaran proporsi yang disepakati oleh kedua belah 
pihak.     

Dana performance dibagi ke pemerintah pusat (KLHK) dan pemerintah 
daerah melalui pemerintah provinsi berdasarkan pencapaian indikator 
kinerja penurunan luas deforestasi dibandingkan baseline dan proporsi 
luas areal yang masih berhutan. Meskipun demikian, belum ada 
pembobotan yang ditetapkan untuk proporsi setiap indikator. Dana 
performance KLHK ditujukan untuk kompensasi kinerja luas hutan dan 
pencegahan deforestasi serta degradasi hutan kawasan konservasi, 
khususnya Taman Nasional Kutai dan kawasan cagar alam yang dikelola 
oleh BKSDA. Di tingkat provinsi, OPD kehutanan, perkebunan, dan 
pemberdayaan masyarakat menjadi tiga sektor kunci yang akan mengelola 
dana RBP dan menyalurkannya ke beneficiaries di tingkat kabupaten. 
Dana RBP dari BPDLH yang menjadi proporsi Pemerintah Provinsi 
disalurkan terlebih dahulu ke Badan Pengelola Keuangan dan Anggaran 
Daerah (BPKAD) sebagai institusi pemerintah yang bertanggung jawab 
dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah 
daerah. BPKAD akan menyalurkan dana RBP ke masing-masing OPD 
sesuai dengan proporsi pencapaian kinerja pada masing-masing sektor. 
Dana reward untuk masyarakat hukum adat diberikan atas dasar kinerja 
mereka menjaga kelestarian hutan yang dibuktikan dengan tingkat 
deforestasi yang mendekati nol dari periode referensi pengukuran 
(baseline) hingga periode verifikasi kinerja penurunan emisi. Saat ini 
sedang didiskusikan kemungkinan dana reward untuk masyarakat hukum 
adat yang telah siap secara administratif keuangan dapat ditransfer secara 
langsung oleh BPDLH ke kas masyarakat hukum adat. Untuk masyarakat 
hukum adat yang belum siap secara infrastruktur administrasi keuangan, 
dana RBP akan disalurkan melalui kelembagaan pemerintah di atasnya 
yang telah siap secara kelembagaan untuk menerima dan mengelola 
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dana RBP seperti lembaga desa atau OPD di tingkat kabupaten. Untuk 
mendapatkan dana RBP tersebut, masyarakat adat harus terdaftar dalam 
sistem registri provinsi dan nasional.  

   Mekanisme penyaluran dana RBP dari provinsi ke kabupaten dan ke 
tingkat tapak sedikit berbeda dengan mekanisme yang berlaku dari 
BPDLH ke pemerintah pusat dan ke tingkat provinsi. Perbedaan tersebut 
terletak pada indikator kinerja yang dijadikan dasar untuk pembayaran 
RBP, proses penyaluran, serta proporsi pembagian dana RBP. Indikator 
kinerja yang digunakan sebagai dasar pembayaran RBP ke beneficiaries 
di tingkat tapak adalah indikator kinerja antara yang menjadi prasayarat 
bagi tercapainya outcome pnurunan emisi. Indikator tersebut adalah 
kinerja laporan keuangan dan kegiatan (activity & financing report), 
kinerja penetapan program yang memiliki dampak bagi penurunan 
deforestasi (program impact on reducing deforestation), kinerja 
ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang desa (village spatial 
planning document), kinerja ketersediaan dokumen perencanaan 
pembangunan jangka menengah desa (village medium term development 
plan document), dan kinerja berupa regulasi yang dikeluarkan terkait 
kelestarian pengelolaan sumber daya hutan (decree of the village forest 
natural resources management institution). Penetapan indikator kinerja 
yang berbeda di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan tingkat tapak 
ditujukan untuk memudahkan monitoring pencapaian kinerja masing-
masing aktor di lapangan serta lebih mendorong kegiatan-kegiatan yang 
dapat mencegah terjadinya deforestasi serta degradasi hutan (Advanced 
Draft Benefit Sharing Plan, 2020).

Proses penyaluran dana RBP dari OPD tingkat provinsi ke OPD di 
tingkat kabupaten menggunakan mekanisme transfer fiskal yang umum 
digunakan pada sistem pemerintahan yaitu melalui skema APBD daerah. 
Dana RBP dari OPD di tingkat provinsi akan disalurkan ke beneficiaries 
di tingkat tapak berupa uang cash dan atau berupa program kegiatan. 
Uang cash yang disalurkan harus dimanfaatkan oleh beneficiaries untuk 



114

Pendanaan Pembangunan Berbasis Ekologi di Provinsi Kalimantan Timur 
Tinjauan atas Skema Result Based Payment sebagai Insentif REDD+

melaksanakan program pencegahan deforestasi serta degradasi hutan 
dalam rangka mendukung pencapaian tujuan mempertahankan 6,5 juta 
ha dari total 12,7 juta ha kawasan berhutan. Program tersebut dapat 
berupa tata kelola hutan dan lahan, penguatan pengelolaan hutan 
dan lahan berkelanjutan, upaya mengurangi deforestasi dan degradasi 
hutan dalam areal perizinan, penyediaan alternatif berkelanjutan untuk 
masyarakat, serta kegiatan manajemen dan pemantauan program.  

Dana RBP yang dikelola oleh OPD pemerintah, termasuk KPH harus 
dimanfaatkan kembali untuk mendukung pemberdayaan masyarakat 
serta penguatan sektor swasta. Dengan demikian, pihak swasta tidak akan 
mendapatkan dana RBP dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk program 
kegiatan yang dapat diajukan ke OPD yang terkait di bidangnya. 

4.2. Kerangka Regulasi RBP 
Konsep RBP diterangkan dalam PP No. 46/2017 tentang Instrumen 
Ekonomi Lingkungan Hidup sebagai sistem ‘Penghargaan Kinerja di 
Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” khususnya 
dalam Pasal 31 dan Pasal 49. Sistem Penghargaan Kinerja di Bidang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 31 ayat (l) huruf h dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah kepada setiap orang dan/atau usaha dan/atau 
kegiatan yang memenuhi kriteria: a) berjasa dalam upaya perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup; b) berjasa dalam pengelolaan sumber 
daya alam. Sistem penghargaan kinerja tersebut digunakan untuk: a) 
penaatan hukum; b) inovasi; dan c) mendorong upaya konservasi sumber 
daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. 

Penghargaan Kinerja di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau penghargaan lainnya. 
Penghargaan tersebut yang mengacu pada PP No. 46/2017 akan diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Perpres No. 77 tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Dana LH serta berbagai aturan terkait sebagai peraturan-
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peraturan turunan dari PP No. 46/2017 tidak menerangkan dan mengatur 
mekanisme penghargaan kinerja atau pun skema RBP. Peraturan yang 
secara jelas menyebutkan tentang RBP adalah draft Perpres terkait 
mekanisme carbon pricing (draft perpres tentang penyelenggaraan nilai 
ekonomi karbon) yang telah disampaikan ke Kementerian Hukum dan 
HAM. Draft Perpres tersebut menyatakan bahwa RBP sebagai salah satu 
mekanisme carbon pricing untuk memberikan insentif bagi entitas yang 
berhasil menurunkan emisinya. Lebih lanjut, skema RBP akan diatur 
dalam Peraturan Menteri LHK sebagai national focal point untuk program 
perubahan iklim. 

Skema RBP khusus untuk kegiatan REDD+ disinggung dalam Permen LHK 
No. 70/2017 (Pasal 2 ayat 2) di mana RBP dapat dimanfaatkan sebagai 
insentif carbon dan non carbon (Pasal 4 ayat 4). RBP untuk kegiatan 
REDD+ hanya dapat disalurkan untuk kinerja pengurangan emisi di 
areal FREL atau Wilayah Pengukuran Kinerja (WPK) REDD+. Skema RBP 
yang diatur melalui Permen LHK No. 70/2017 dapat berskala nasional 
maupun internasional. Nasional dapat diberikan oleh pemerintah 
kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dunia usaha, unit 
manajemen, dan kelompok masyarakat. Internasional dapat diberikan 
oleh mitra internasional kepada pemerintah dan/atau pemerintah 
provinsi/kabupaten/kota, dunia usaha, unit manajemen, dan kelompok 
masyarakat atas otorisasi pemerintah. Skema RBP pada prinsipnya tidak 
memberikan konsekuensi terjadinya perpindahan kepemilikan sertifikat 
karbon kepada negara lain serta emisi yang dihasilkannya akan dihitung 
sebagai capaian target NDC. Hal ini mengingat pada prinsipnya RBP adalah 
insentif atas kinerja yang telah dicapai yang membutuhkan pengorbanan 
atau biaya di tahap awal.  

Meskipun demikian, dalam konteks insentif, konsep RBP yang 
dikembangkan dalam FCPF-CF memiliki kerancuan. RBP sebagai insentif 
untuk kinerja REDD+ pada prinsipnya tidak memberikan konsekuensi 
transfer atau pemindahan hak sertifikat penurunan emisi dari satu negara 
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ke negara lain. Dalam FCPF-CF, pemindahan hak penurunan emisi terjadi 
meskipun hanya sekitar 6%. Beberapa donatur FCPF-CF menginginkan 
klaim penurunan emisi. Klaim penurunan emisi oleh beberapa donatur 
didasarkan pada kondisi di mana untuk mencapai target kinerja 
penurunan emisi, donor juga menyediakan dana tambahan yang bersifat 
hibah (grant) untuk mendukung proses penyiapan pelaksanaan program 
REDD+, khususnya di fase persiapan. Dengan demikian, pencapaian 
kinerja penurunan emisi tidak murni berasal dari pendanaan internal 
Pemerintah Indonesia tetapi ada intervensi pendanaan dari pihak 
donor.  

Di tingkat Provinsi Kaltim terdapat regulasi utama yang mendukung 
pelaksanan skema RBP FCPF CF yaitu Peraturan Daerah No. 7 tahun 2019 
tentang Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim yang mengatur kegiatan 
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan oleh seluruh 
stakeholder di Kalimantan Timur. Perda No. 7/2019 Bab X Pasal 23 tentang 
Penghargaan dan Insentif menyatakan bahwa Gubernur akan memberikan 
penghargaan dan/atau insentif terhadap pelaksanaan pengelolaan 
perubahan iklim bagi perangkat daerah, pelaku usaha, dan masyarakat 
yang turut serta aktif dan menyukseskan penyelenggaraan aksi adaptasi 
dan mitigasi perubahan iklim. Untuk melaksanakan ketentuan dalam 
Perda tersebut, saat ini Pemerintah Provinsi Kaltim sedang menyusun 
draf Peraturan Gubernur tentang mekanisme pembagian manfaat dalam 
program penurunan emisi GRK. Pergub ini akan mengatur tentang lima 
hal yaitu: 1) jenis manfaat dan kriteria penerima manfaat; 2) proporsi 
dan penyaluran manfaat; 3) penggunaan, 4) pemantauan dan pelaporan 
penggunaan manfaat; 5) penanganan keluhan.  

Selain dua regulasi utama tersebut, beberapa peraturan yang dapat 
digunakan sebagai dasar legalitas mekanisme penyaluran RBP di 
Kalimantan Timur di antaranya adalah PP No. 2/2012 tentang Hibah Daerah 
yang mengatur ketentuan pengelolaan hibah dari dan untuk pemerintah 
daerah, PP No. 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, dan 
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PP No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan-
peraturan tersebut relevan untuk menentukan jenis penerimaan daerah 
dari RBP serta mengatur mekanisme pengelolaannya. 

4.3. Pelibatan Multi-stakeholder dalam 
Implementasi RBP 

Pelaksanaan skema RBP untuk mendukung pendanaan REDD+ di Provinsi 
Kalimantan Timur melibatkan banyak stakeholder, baik di tingkat pusat, 
provinsi, kabupaten, maupun di tingkat tapak. Aktor yang terlibat 
terdiri dari lembaga donor, lembaga independen pengelola keuangan 
(BLU), lembaga perbankan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, 
Pemerintah Kabupaten, sektor swasta, masyarakat lokal, serta lembaga 
non pemerintah. Setiap aktor berperan dalam berbagai kegiatan 
yang berbeda, di antaranya pelaksanaan kegiatan REDD+ di lapangan, 
pengelolaan dan penyaluran RBP, pelaksanaan monitoring dan verifikasi 
kinerja, mendukung dan memfasilitasi proses perumusan tata kelola 
pelaksanaan mekanisme RBP.  

Pelaksana dan penerima manfaat REDD+ dibagi berdasarkan peran dan 
tanggung jawabnya, yaitu: 1) pihak yang berperan dan bertanggung 
jawab dalam hal penyiapan administrasi dan kebijakan pelaksanaan 
REDD+, dalam hal ini lembaga pemerintahan; 2) pihak yang melaksanakan 
kebijakan REDD+ secara langsung di tingkat tapak sehingga kinerja 
pengurangan laju deforestasi dan emisi tercapai; serta 3) pihak yang 
memiliki hak kepemilikan lahan di mana terjadi pengurangan emisi dari 
REDD+ berlangsung (masyarakat adat). 

Tiga instansi utama Pemerintah Pusat yang terlibat dalam mekanisme 
RBP adalah Kementerian Keuangan sebagai institusi yang bertanggung 
jawab dalam pengelolaan keuangan negara, Kementerian Dalam Negeri 
yang memiliki wewenang dan garis koordinasi dengan Pemerintah 
Daerah, dan KLHK sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab dalam 
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kegiatan penurunan emisi di sektor kehutanan (REDD+). KLHK dalam hal 
RBP di Kalimantan Timur, melibatkan berbagai Direktorat Jenderal yaitu 
Direktorat Jenderal PPI dan Direktorat Jenderal KSDAE yang bertanggung 
jawab dalam pengelolaan taman nasional. Selain tiga instansi utama 
tersebut, pengelolaan RBP di tingkat pusat harus dikoordinasikan dengan 
sistem perencanaan pembangunan nasional di bawah Bappenas dan 
pengelolaan investasi dan ekonomi pembangunan di bawah koordinasi 
Kemenko Maritim dan Investasi.

Pada level regional, Gubernur menjadi pimpinan tertinggi dalam struktur 
kelembagaan pengelolaan RBP di daerah. Gubernur menjadi ketua 
Steering Committee di tingkat provinsi. Steering Committee berperan 
sebagai pengarah, sementara untuk mengarahkan pelaksanaan teknis 
di tingkat tapak dibentuk Provincial Technical Committee (PTC) yang 
diketuai oleh Sekretaris Daerah. Project Management Unit (PMU) di 
tingkat provinsi dibentuk sebagai aktor sentral yang berperan dalam 
pengelolaan RBP di level sub-nasional. PMU diketuai oleh Asisten 
Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan berada di bawah 
PTC dalam garis kewenangan dan struktur kelembagaan pelaksanaan 
program FCPF CF di Provinsi Kalimantan Timur. Di bawah PMU dibentuk 
kelompok-kelompok kerja untuk masing-masing isu atau topik terkait 
pelaksanaan FCPF CF. Struktur kelembagaan pelaksanaan FCPF CF secara 
detail disajikan pada Gambar 18.
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Gambar 18  Struktur kelembagaan pengelolaan RBP FCPF CF di Provinsi 
Kaltim.

Stakeholder yang terlibat di tingkat kabupaten dan tingkat tapak terdiri 
dari dua tipe yaitu pemerintah dan non pemerintah. Pemerintah dibagi 
menjadi tiga sektor yaitu kehutanan, perkebunan, dan pemberdayaan 
masyarakat yang dikoordinasi oleh masing-masing OPD yang terkait. 
Lembaga non pemerintah adalah perusahaan swasta sektor perkebunan 
dan kehutanan, masyarakat lokal, serta NGO yang berperan untuk 
mendampingi dan memfasilitasi pelaksanaan program penurunan emisis 
di tingkat tapak.   

4.4. Skema RBP untuk Mendukung 
Pembangunan Berbasis Ekologi  

Mengingat arsitekturnya yang telah terbentuk dengan baik, skema 
RBP berpotensi menjadi salah satu skema pendanaan pembangunan 
berbasis ekologi. RBP dapat dioptimalkan untuk mendukung kegiatan 
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pembangunan hijau yang mengedepankan kelestarian lingkungan di 
berbagai provinsi atau kabupaten. Komitmen pembangunan hijau yang 
sering menyebabkan opportunity loss dari pemanfaatan sumber daya 
alam secara ekstraktif perlu didukung oleh skema pendanaan yang 
akuntabel. Dukungan pendanaan tersebut diharapkan dapat memberikan 
efek positif terhadap peningkatan komitmen kelestarian lingkungan dari 
berbagai level pemerintah daerah. 

Skema RBP dapat menjadi pembelajaran bagi perbaikan skema transfer 
fiskal antar-pemerintahan yang saat ini berlangsung, baik dari pemerintah 
pusat ke pemerintah provinsi, kabupaten maupun desa, dari pemerintah 
provinsi ke pemerintah kabupaten, atau dari pemerintah kabupaten ke 
pemerintah desa. Indikator yang digunakan dalam skema RBP menjadi 
sangat relevan dengan target dan komitmen NDC Indonesia untuk 
menurunkan emisi hingga mencapai 29% sampai 41% pada tahun 2030 
di mana target tersebut didistribusikan ke setiap pemerintah daerah 
dengan alokasi penurunan emisi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 
Penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi sebagai indikator ekologi 
utama serta berbagai indikator kebijakan dan kegiatan pendukung 
lainnya yang digunakan dalam skema RBP dapat diadopsi sebagai salah 
satu indikator kinerja yang dipersyaratkan dalam berbagai skema transfer 
fiskal antar-pemerintahan yang telah berlangsung saat ini. 

Beberapa skema transfer fiskal antar-pemerintahan yang berlangsung 
saat ini di antaranya adalah transfer dana hibah, Transfer Keuangan 
Daerah dan Dana Desa (TKDD), transfer dana dekonsentrasi, transfer 
dana otonomi daerah, transfer bantuan keuangan, transfer alokasi dana 
desa, hibah, dan lain-lain. Sumber utama pendanaan berbagai skema 
transfer fiskal tersebut adalah APBN yang berasal dari penerimaan 
negara, baik pajak maupun non pajak. Berbagai skema transfer fiskal 
tersebut memiliki tujuan dan karakteristik masing-masing. Sayangnya, 
skema-skema tersebut pada umumnya belum mempertimbangkan aspek 
ekologi dalam mekansime penyalurannya (Nurfatriani, Rochmayanto, 
Salminah, Sari, & Kurniasari, 2020). 
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Konsep RBP dengan sumber pendanaan non-APBN yang menetapkan 
indikator pencapaian penurunan emisi sebagai salah satu persyaratan 
dapat menjadi pembelajaran untuk perbaikan skema transfer fiskal yang 
berjalan saat ini. Skema RBP dapat menjadi benchmark untuk mekanisme 
penyaluran anggaran pemerintah melalui skema transfer fiskal antar-
pemerintahan untuk lebih mendukung pembangunan berbasis ekologi 
secara berkelanjutan atau dikenal dengan istilah transfer fiskal berbasis 
ekologi (TFE). Skema RBP pada dasarnya merupakan penjabaran prinsip 
transfer fiskal berbasis ekologi yang berkeadilan. Mekanisme penyaluran 
atau pembayaran insentif dalam skema RBP yang dilakukan berdasarkan 
perjanjian/kontrak yang telah disepakati para pihak sebelum kegiatan 
dilakukan, menjamin suitability (ketepatan anggaran dengan output yang 
ditargetkan) serta fairness (keadilan alokasi besaran anggaran sesuai 
dengan kinerja yang dicapai). 

Skema transfer fiskal dengan memasukkan indikator ekologis (TFE) telah 
diimplementasikan di berbagai negara, antara lain di Brazil, Portugal, dan 
India. Implementasi konsep TFE di Brazil telah dimulai sejak tahun 1991, 
dikenal dengan istilah ICMS-E. Konsep tersebut memasukkan indikator 
ekologi berupa luas kawasan lindung dan layanan jasa lingkungan 
dalam alokasi pembagian anggaran antara pemerintah provinsi dan 
kabupaten/kota (Ring, 2008; Loft, Gebara, & Wong, 2016). Penggunaan 
indikator luas kawasan lindung dalam mekanisme transfer anggaran 
antar-pemerintahnya juga telah diterapkan di Portugal sejak tahun 2007 
(Santos, Ring, Antunes, & Clemente, 2012), sementara di India sejak 
tahun 2015 juga telah mengakomodir kriteria tutupan lahan sebagai 
pertimbangan dalam alokasi anggaran ke daerah (Busch & Mukerjee, 
2017). 

Implementasi transfer fiskal ekologis tidak selalu memberikan hasil 
sebagaimana yang diharapkan. Kompleksitas kebijakan pengalokasian 
anggaran yang berlaku di Portugal mengakibatkan tujuan pemberian 
insentif ekologis menjadi tidak berjalan sesuai yang diharapkan (Kettunen 
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& Illes, 2017). Di sisi lain, praktik TFE di Brazil mampu memberikan 
dampak positif terhadap pengelolaan dan perlindungan kawasan 
konservasi (Droste, Lima, & May, 2015). 

Mekanisme verifikasi indikator kinerja yang telah distandarisasi secara 
nasional maupun global dalam konsep RBP REDD+ di Kaltim dapat 
meminimalisir praktik kolusi atau faktor non teknis dalam penentuan 
besaran alokasi dana insentif kinerja yang harus disalurkan/dibayarkan. 
Meskipun demikian, prinsip fleksibilitas dalam penentuan indikator 
kinerja tetap diterapkan dalam skema RBP dengan cara menetapkan 
indikator kinerja antara yang berbeda-beda pada setiap level penerima 
manfaat/pelaksana program. Hal ini mengingat karakteristik, peran, 
dan tanggung jawab para pelaksana program/penerima manfaat yang 
beragam serta kesiapan data dan informasi yang dibutuhkan pada 
setiap level pelaksana program/penerima manfaat. Sebagai contoh, 
Pemerintah Kabupaten yang tidak memiliki otoritas langsung terhadap 
pengelolaan kawasan hutan berperan dalam membangun kondisi 
pemungkin (enabling condition) bagi penurunan emisi di wilayahnya 
melalui kebijakan yang dikeluarkan. 

Pada prinsipnya, karakteristik skema transfer fiskal RBP hampir mirip 
dengan transfer fiskal Dana Insentif Daerah (DID) yaitu bersifat insentif 
atas kinerja yang telah dicapai. Sama halnya dengan DID, meskipun 
bersifat insentif, penetapan kegiatan atau program yang dapat didanai 
oleh dana RBP secara spesifik atau earmarking dinilai dapat lebih 
menjamin keberlanjutan target atau program penurunan emisi atau 
pembangunan hijau secara umum pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini 
karena tidak adanya earmarking penggunaan dana transfer fiskal menjadi 
salah satu penyebab ketidakefektifan pelaksanaan transfer fiskal berbasis 
ekologi (Kettunen & Illes, 2017). Yang membedakan dengan mekanisme 
DID adalah sistem pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan 
dana. Pertanggungjawaban DID mengikuti aturan penggunaan anggaran 
pemerintah, baik dalam sistem APBN maupun APBD yang bersifat 
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rigid. Sementara itu, pelaporan penggunaan dana RBP ke pihak donor/
penyalur dana (BPDLH) diatur lebih sederhana karena pada dasarnya 
dana yang disalurkan merupakan pembayaran atas kinerja yang telah 
berhasil dicapai.

Kelebihan lain mekanisme RBP adalah dalam hal keluwesan penyaluran 
dana kepada berbagai penerima manfaat yang memiliki karakteristik 
beragam. Bukan hanya pemerintah, dana RBP juga dapat disalurkan 
secara langsung kepada para aktor yang berhasil melakukan kegiatan 
penurunan emisi di tingkat tapak, baik pihak swasta maupun masyarakat 
adat. Hal ini dapat menjadi daya tarik bagi para pihak untuk terlibat 
dalam kegiatan penurunan emisi yang menjadi target utama pendanaan 
RBP. Dengan demikian, program untuk mencapai target utama akan 
mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak di setiap daerah sehingga 
target dapat lebih mudah dicapai.   

Sebagaimana telah dinyatakan pada pokok bahasan sebelumnya, 
mekanisme transfer distribusi dana RBP dari BPDLH ke Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan secara langsung berdasarkan 
kesepakatan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, kedudukan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai penerima manfaat 
dari penyaluran dana RBP oleh BPDLH adalah setara meskipun proporsi 
benefit yang diterima memang berbeda antara ketiga pihak tersebut. 
Dengan demikian, para pihak memiliki kesempatan yang sama untuk 
mengakses pendanaan RBP. Kondisi ini dapat mendorong partisipasi 
para pihak untuk berkinerja lebih baik sehingga dapat menerima insentif 
(payment) yang lebih tinggi. 

Skema RBP untuk mendukung pembangunan berbasis ekologi dapat 
mendorong penyempurnaan skema transfer fiskal berbasis ekologi di 
tingkat nasional (TANE), provinsi (TAPE). Untuk mengatasi kebutuhan 
investasi awal dalam tahap persiapan serta tahap pelaksanaan maka 
diperlukan dana pendamping. Hal ini yang dilakukan oleh Norwegia 
dalam konsep RBP yang diinisiasi oleh The Norwegian International 
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Climate and Forest Initiative (NICFI). Untuk mendukung skema RBP guna 
mendanai REDD+, Norwegia menyediakan dana pendamping berupa 
unconditional aid untuk membantu fase persiapan kegiatan REDD+ serta 
conditional aid untuk mendukung penyusunan kebijakan REDD+ (Helland 
& Mæstad, 2015). 
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BAB 5. 
PERAN INSTRUMEN DANA 

LINGKUNGAN HIDUP DAN BADAN 
PENGELOLA DANA LINGKUNGAN 

HIDUP DALAM MEKANISME 
RESULT BASED PAYMENT  

DI KALTIM

_Yanto Rochmayanto & Galih Kartika Sari_

5.1. Kerangka Regulasi 
Instrumen dana lingkungan hidup dan Badan Pengelola Dana Lingkungan 
Hidup merupakan dua hal yang akan diuraikan pada bab ini berkaitan 
dengan perannya dalam mekanisme Result Based Payment (RBP) di 
Kalimantan Timur. Instrumen dana lingkungan hidup yang dimaksud 
adalah dana yang secara khusus dialokasikan untuk pandanaan bagi 
lingkungan hidup sebagai instrumen pelestarian dan pengelolaan 
lingkungan. Dana lingkungan hidup merupakan salah satu komponen 
dari instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagai seperangkat kebijakan 
ekonomi untuk mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau 
setiap orang, ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Adapun Badan 
Pengelola Dana Lingkungan Hidup merupakan lembaga yang ditunjuk 
sebagai pelaksana tata kelola dana lingkungan hidup di Indonesia.
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Pendanaan lingkungan hidup dan BPDLH sudah tertata diatur dalam 
struktur peraturan perundangan di Indonesia, mulai dari UU sampai ke 
Peraturan Menteri. Regulasi tersebut meliputi: UU 32 tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 46 tahun 2017 
tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Peraturan Presiden 
No. 77 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, dan 
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 137/2019 tentang Struktur dan 
Tata Kelola BLU Dana Lingkungan Hidup.

Dalam sistem hukum Indonesia, instrumen ekonomi lingkungan hidup 
ditemukan sebagai amanat UU 32 tahun 2009, pada paragraf 8 Pasal 42, 
Pasal 43, dan Pasal 55. Paragraf 8 UU tersebut memberi judul spesifik 
berupa Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Pasal 42 menegaskan 
bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk 
mengembangan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup 
agar fungsi pelestarian lingkungan hidup dapat tercapai. Instrumennya 
dapat berupa: a) perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi; b) 
pendanaan lingkungan hidup, dan c) insentif dan disinsentif. 

Rincian masing-masing instrumen disebutkan dalam pasal berikutnya, 
yaitu Pasal 43.  Pendanaan lingkungan hidup kemudian dijabarkan 
dalam 3 bentuk, yaitu: a) dana jaminan pemulihan lingkungan hidup; b) 
dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan 
lingkungan hidup; dan c) dana amanah/bantuan untuk konservasi. 
Penegasan mengenai kewajiban perusahaan pemegang izin untuk 
menyediakan dana jaminan lingkungan hidup ditegaskan pada pasal 55. 
Box 1 dan Box 2 menggambarkan rincian uraian pasal 42, Pasal 43, dan 
Pasal 55 UU No 32 tahun 2009. 
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Box 1

UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Paragraf 8)

Pasal 42

(1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, pemerintah dan pemerintah daerah 
wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.

(2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;

b. pendanaan lingkungan hidup; dan

c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 43

(1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi:
a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup 

penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar-daerah; dan
d. internalisasi biaya lingkungan hidup.

(2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) 
huruf b meliputi:
a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan 

hidup; dan
c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.

(3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c antara 
lain diterapkan dalam bentuk:
a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan 

hidup;
d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
e. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup; 
f. pengembangan asuransi lingkungan hidup;
g. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
h. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.
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Box 2

UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 55

(1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib menyediakan 
dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. 

(2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan 
pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan 
dana penjaminan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Walaupun instrumen pendanaan lingkungan hidup sudah mulai 
dimasukkan ke dalam UU sejak 11 tahun yang lalu, penjabarannya 
baru muncul dalam Peraturan Pemerintah yang terbit delapan tahun 
kemudian, yaitu PP No. 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi 
Lingkungan Hidup. Secara eksplisit, PP No. 46 tahun 2017 menyebutkan 
pertimbangan utama penyusunannya adalah Pasal 42 dan Pasal 55 
UU No. 32  tahun 2009 (Box 3). PP tersebut secara khusus merupakan 
penjabaran instrumen ekonomi lingkungan hidup yang dapat dijalankan 
di Indonesia, meliputi: perencanaan pembangunan dan kegiatan 
ekonomi, pendanaan Lingkungan Hidup, dan insentif-disinsentif. 

Penyusunan PP No. 46 tahun 2017 bertujuan untuk:

1. Menjamin akuntabilitas dan penataan hukum dalam penyelenggaraan 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Mengubah pola pikir dan perilaku pemangku kepentingan dalam 
pembangunan dan kegiatan ekonomi.

3. Mengupayakan pengelolaan pendanaan lingkungan hidup yang 
sistematis, teratur, terstruktur, dan terukur.

4. Membangun dan mendorong kepercayaan publik dan internasional 
dalam pengelolaan pendanaan lingkungan hidup.
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Box 3

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (4) dan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu 
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

PP No. 46 tahun 2017 di antaranya juga mengatur tentang asal atau sumber 
pendanaan lingkungan hidup. Dana jaminan pemulihan lingkungan 
hidup berasal dari perusahaan pemegang izin. Dana penanggulangan 
pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup dapat 
berasal dari APBN, APBD, maupun dana lainnya yang tidak mengikat. 
Dana amanah/bantuan untuk konservasi berasal dari hibah atau donasi 
yang sah (Box 4).
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Box 4

PP No. 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 27

(1) Dana Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
c. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan.
(2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pajak dan retribusi 

lingkungan hidup.
(3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

a. bupati/wali kota dan/atau pihak yang ditunjuk untuk pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup yang terjadi pada wilayah administrasi kabupaten/kota.

b. gubernur dan/atau pihak lain yang ditunjuk untuk pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup yang terjadi pada lintas wilayah administrasi kabupaten/kota; atau

c. menteri, menteri/kepala lembaga non kementerian, dan/atau pihak lain yang ditunjuk 
untuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi pada lintas wilayah 
administrasi provinsi.

(4) Dana yang digunakan oleh menteri, menteri/kepala lembaga non kementerian, gubernur 
dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c digunakan 
sebagai dana pendamping penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan 
lingkungan hidup.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Dana Penanggulangan Pencemaran dan/
atau Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.

Lebih lanjut, pendanaan lingkungan hidup diatur pengelolaannya dalam 
Pasal 30. Pasal tersebut menegaskan bahwa Badan Layanan Umum 
(BLU) dipilih sebagai badan pengelola dana lingkungan hidup (Box 5) 
walaupun masih terbuka peluang bentuk badan lain (perlu ditetapkan 
oleh peraturan operasionalnya). Namun demikian, sampai saat ini, BLU 
merupakan satu-satunya kelembagaan pendanaan yang dipilih untuk 
dibentuk dalam rangka pengelolaan dana lingkungan hidup.
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Box 5

PP No. 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 30

(1) Pengelolaan Pendanaan Lingkungan Hidup yang berasal dari Dana Penanggulangan 
Pencemaran dan/atau Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup dan Dana Amanah/
Bantuan Konservasi yang dikelola Pemerintah Pusat melalui mekanisme:
a. pola pengelolaan keuangan badan layanan umum; atau
b. pola pengelolaan keuangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Mekanisme dengan pengelolaan keuangan badan layanan umum sebagaimana dengan ayat 
(1) huruf a dapat menunjuk dan menetapkan bank custodian.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Pendanaan Lingkungan Hidup dengan 
menggunakan mekanisme sebagaimana ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Berdasarkan amanat PP No. 46 tahun 2017 Pasal 30, setahun kemudian 
diterbitkan  Perpres 77/2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan 
Hidup. Perpres tersebut secara operasional melakukan pengaturan 
lebih rinci terkait dengan sistem dan mekanisme yang digunakan untuk 
mendanai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sistem 
dan mekanisme tersebut meliputi tiga hal, yaitu penghimpunan dana, 
pemupukan dana, dan penyaluran dana. 

Organisasi pelaksana pengelolaan dana lingkungan hidup yang 
disebutkan dalam Perpres No. 77 tahun 2018 adalah unit organisasi 
non eselon. Perpres mengamanatkan pembantukan unit organisasi 
tersebut oleh Menteri Keuangan. Box 6 menguraikan tentang pasal yang 
mangaturnya. 

Box 6

Perpres No. 77 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup

Pasal 8

(1) Untuk melaksanakan pengelolaan dana lingkungan hidup dibentuk unit organisasi non 
eselon yang melaksanakan fungsi pengelolaan dana lingkungan hidup dengan menggunakan 
pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

(2) Unit organisasi non eselon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Menteri 
Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



134

Pendanaan Pembangunan Berbasis Ekologi di Provinsi Kalimantan Timur 
Tinjauan atas Skema Result Based Payment sebagai Insentif REDD+

Sebagai tindak lanjut Perpres dimaksud, pembentukan unit organisasi 
pengelola dana lingkungan hidup sudah dilakukan oleh Menteri Keuangan 
setahun kemudian. Pada tahun 2019 Menteri Keuangan mengeluarkan 
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 137/2019 tentang Struktur dan 
Tata Kelola BLU Dana Lingkungan Hidup, yang kemudian unit organisasi 
itu disebut sebagai Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH. 
Peran dan fungsi BPDLH dalam sistem dan mekanisme pendanaan 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selengkapnya akan 
diuraikan pada sub bab 5.3.

5.2. Konsep Pendanaan Lingkungan 
Hidup

Konsep pendanaan lingkungan hidup yang diuraikan pada bagian ini akan 
diawali dengan penjelasan landasan koseptual mengapa pendanaan 
lingkungan hidup diperlukan. Pada uraian selanjutnya akan masuk 
kepada penjelasan kerangka operasional pendanaan lingkungan hidup 
di Indonesia berdasarkan legal formal yang telah diberlakukan. Landasan 
konseptual perlunya pendanaan lingkungan hidup sangat berkaitan 
dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan tipologi sumber daya 
alam dan lingkungan hidup. Sementara kerangka operasional pendanaan 
lingkungan hidup berlandaskan pada kerangka Perpres No. 77 tahun 
2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.

5.2.1. Konsep Pembangunan Berkelanjutan
Konsep pembangunan berkelanjutan telah mengalami perubahan 
pemikiran dan saat ini menggunakan pendekatan berjenjang (nested 
model). Model berjenjang melihat keterkaitan yang komprehensif di 
antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan. 
Dimensi ekonomi merupakan bagian dari dimensi sosial dan dimensi 
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sosial merupakan bagian dari dimensi lingkungan (Jalal, 2015). Hal ini 
berarti bahwa tujuan-tujuan tersebut tidak terpisah dan bertentangan 
satu sama lain (Gambar 19).  
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Konsep pembangunan berkelanjutan dengan model berjenjang 
mengoreksi konsep sebelumnya yang menggunakan pemikiran model 
pilar dan model triple bottom line. Model pilar mengasumsikan 
bahwa dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai dimensi yang 
terpisah namun harus menuju tujuan pembangunan untuk mendukung 
kelestarian sumber daya alam. Model triple bottom line mendefinisikan 
pembangunan berkelanjutan sebagai irisan atau bagian yang overlapped 
di antara ketiga dimensi tersebut. Hal ini berimplikasi bahwa hanya 
bentuk ekonomi yang berorientasi sosial dan kelestarian lingkungan yang 
diizinkan untuk dikembangkan pada periode 2016-2030. Dalam konteks 
lingkungan, sistem ekonomi yang layak untuk dikembangkan adalah 
sistem ekonomi yang restoratif dan ekonomi konservatif.
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Gambar 20 Model pilar (kiri) dan model triple bottom line (kanan) dalam pembangunan 
berkelanjutan. 
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rekreasi, pengamatan kehidupan liar, pemandangan alami, dan jasa yang tidak 
terkait dengan penggunaan langsung dari SDA-LH.  

Gambar 20  Model pilar (kiri) dan model triple bottom line (kanan) dalam 
pembangunan berkelanjutan.

Dalam logika berjenjang (nested logic), proses dan hasil pembangunan 
tidak hanya dapat dilihat keterkaitan antar-tujuan tetapi juga pada 
dasarnya keseluruhan tujuan terkait dengan daya dukung lingkungan. 
Kondisi lingkungan yang buruk akan membuat kesulitan bagi masyarakat 
dalam proses dan pencapaian tujuan pembangunan. Kondisi lingkungan 
yang sehat merupakan prasyarat dari usaha produktif bagi masyarakat 
secara keseluruhan.

5.2.2. Tipologi SDA dan LH
Perspektif pembangunan terhadap sumber daya alam dan lingkungan 
hidup mengalami perubahan sejak tahun 1970-an. Sebelum tahun 
1970, SDA (seperti hutan, pertambangan, dan perikanan) dianggap 
sebagai penyedia komoditas bagi perekonomian seperti kayu, barang-
barang tambang, serta ikan. Sementara LH dipandang sebagai medium 
yang memperlihatkan keberadaan eksternalitas seperti polusi udara, 
kebisingan, dan polusi air, selain kadang-kadang juga adalah sumber dari 
kenyamanan. Sejak dekade 1970-an, SDA dan lingkungan hidup (LH) tidak 
lagi sebagai dua hal yang bertentangan dalam sudut pandang ekonomi 
(Haryanto & Martha, 2017).



Pendanaan Pembangunan Berbasis Ekologi di Provinsi Kalimantan Timur  
Tinjauan atas Skema Result Based Payment sebagai Insentif REDD+

137

Perbedaan antara SDA dan LH belakangan ini semakin berkurang, 
menyusul variasi komoditas SDA dan eksternalitasnya mampu 
diidentifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa SDA dan LH merupakan aset 
penting dalam hal kegunaan atau jasa bagi kehidupan manusia. Fungsi 
atau jasa SDA-LH antara lain adalah sebagai berikut (Haryanto & Martha, 
2017):

1. Sistem SDA-LH menjadi sumber material yang digunakan sebagai 
faktor input dalam perekonomian.

2. Sebagian dari komponen sistem SDA-LH adalah faktor pendukung 
kehidupan.

3. Sistem SDA-LH memberikan kenyamanan, termasuk kesempatan 
untuk rekreasi, pengamatan kehidupan liar, pemandangan alami, 
dan jasa yang tidak terkait dengan penggunaan langsung dari SDA-
LH. 

4. SDA-LH menyebarkan, mentransformasikan, dan menyimpan 
residual yang menjadi by-product.

Sebagian besar SDA-LH tidak bersifat abadi. Walaupun dapat diperbarui 
namun pemulihannya memerlukan waktu yang sangat lama. Pemanfaatan 
sumber daya alam dan lingkungan hidup akan menimbulkan situasi 
pertentangan (trade-offs). Sebagai contoh, hutan memiliki fungsi produksi 
untuk menghasilkan komoditas tertentu tetapi juga sekaligus memiliki 
fungsi konservasi dan perlindungan. Oleh karena itu, pertimbangan 
pemanfaatan SDA-LH perlu memperhatikan manfaat jangka pendek dan 
manfaat jangka panjang dari sumber daya tersebut. 

Sistem SDA-LH dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori 
berdasarkan kegunaan atau jasa yang dimilikinya (Haryanto & Martha, 
2017): 
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1. Jenis media SDA-LH, misalnya hutan, sungai, udara, dan mata air.

2. Jenis dampak, SDA-LH mempengaruhi kehidupan manusia secara 
langsung melalui ekosistem atau organisme lainnya atau melalui 
sistem yang tidak hidup. 

3. Dampak langsung kepada manusia seperti kesehatan atau 
kematian yang disebabkan oleh pencemaran air atau udara serta 
pemandangan, aroma (bau) tertentu. Dampak ekosistem atau 
mekanisme biologis seperti berubahnya produktivitas pertanian, 
perikanan, dan kehutanan, serta dampak ekosistem lainnya berupa 
manfaat rekreasi seperti memancing, berburu, serta keragaman 
dan stabilitas ekologi. Dampak fisik seperti kerusakan tanah serta 
perubahan iklim atau cuaca.

4. Kanal ekonomi, SDA-LH membawa jasa yang dapat dipasarkan secara 
langsung seperti hasil hutan, barang tambang, dan ikan maupun 
yang tidak dapat dipasarkan secara langsung seperti kenyamanan, 
kesehatan, dan pemandangan yang indah. 

Sejak konsep pembangunan yang berkelanjutan menjadi rujukan 
utama masyarakat dunia, perhatian terhadap sumber daya alam 
dan lingkungan hidup semakin tinggi. Pembangunan berkelanjutan 
diarahkan pada pembangunan yang mempertimbangkan keberlanjutan 
sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai salah satu input dalam 
pembangunan.  

Lebih lanjut Haryanto & Martha (2017) menjelaskan bahwa pemanfaatan 
sumber daya alam dan lingkungan hidup tidak hanya didasarkan pada 
pertimbangan efisiensi tetapi juga perlu mempertimbangkan keadilan, 
dampak jangka panjang, risiko sosial, dan keberlanjutan dari sistem 
sumber daya alamnya. Oleh karena itu, tujuan utama kebijakan lingkungan 
adalah memodifikasi, memperlambat atau menghentikan eksploitasi 
berlebihan atau perusakan sumber daya alam serta mengurangi emisi, 
dan mengatur pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
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Konsep pembangunan berkelanjutan didorong oleh pemahaman etika 
lingkungan yang dikenal sebagai ekosentrisme. Pemahaman ekosentris 
menempatkan manusia sebagai makhluk yang sejajar dengan seluruh 
komponen lainnya di dalam ekosistem alam. Etika ekosentrisme ini secara 
perlahan menggeser pemahaman antroposentris yang menempatkan 
manusia sebagai makhluk tertinggi dalam ekosistem. Penempatan posisi 
manusia sebagai makhluk tertinggi dalam ekosistem ini telah memicu 
berbagai bentuk penguasaan sumber daya alam untuk menghasilkan 
kesejahteraan manusia semata tanpa memperhatikan kepentingan 
pelestarian sumberdaya alam.

5.2.3. Konsepsi Operasional Pendanaan 
Lingkungan Hidup

Konsepsi operasional pendanaan lingkungan hidup disarikan dari 
Perpres No. 77 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup 
(PDLH). Dalam konteks ini PDLH merupakan sistem dan mekanisme 
yang digunakan untuk mendanai upaya perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup. 

Perpres No. 77 tahun 2018 disusun dengan tujuan utama sebagai 
berikut: 

1. Mengupayakan pengelolaan pendanaan lingkungan hidup yang 
transparan, efisien, efektif, proposional, dan akuntabel.

2. Membangun dan mendorong kepercayaan publik dan internasional 
dalam pengelolaan pendanaan lingkungan hidup.

Mekanisme PDLH mencakup tiga unsur yaitu penghimpunan dana, 
pemupukan dana, dan penyaluran dana. Penghimpunan dana dilakukan 
untuk menarik pendanaan lingkungan hidup sehingga dapat diaplikasikan 
dalam operasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
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Penghimpunan dana dilakukan dengan mekanisme: Dana Penanggulangan 
Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pemulihan 
Lingkungan Hidup serta Dana Amanah/Bantuan Konservasi.

Pemupukan dana dilakukan melalui beberapa instrumen yang telah 
tersedia di Indonesia dan juga menyediakan kemungkinan terbangunnya 
instrumen baru yang relevan. Beberapa instrumen yang telah tersedia 
antara lain: instrumen perbankan dan instrumen pasar modal. Instrumen 
keuangan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
disediakan sebagai opsi terbuka bagi pengembangan mekanisme lebih 
lanjut.

Adapun penyaluran dana lingkungan hidup disediakan dalam berbagai 
mekanisme. Mekanisme yang sudah tersedia di Indonesia yang dapat 
digunakan sebagai mekanisme pendanaan lingkungan hidup antara 
lain: perdagangan karbon, pinjaman, subsidi, dan hibah. Mekanisme 
lainnya yang sesuai dengan ketentuan regulasi juga disediakan untuk 
mengakomodasi inovasi mekanisme dan ilmu pengetahuan yang dapat 
muncul di kemudian hari.

Untuk pelaksanaan ketiga komponen PDLH tersebut, dibentuk pelaksana 
PDLH dalam satuan kelembagaan unit organisasi non eselon yang 
melaksanakan fungsi pengelolaan dana lingkungan hidup dengan 
menggunakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. Unit 
organisasi tersebut adalah Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup 
(BPDLH). Penjelasan lebih lanjut bagaimana BPDLH bekerja dan peran 
BPDLH dalam skema RBP diuraikan pada bagian selanjutnya pada bab 
ini.

5.3. Bagaimana BPDLH Bekerja
Konsep lembaga pengelola dana lingkungan hidup sebagai amanat 
Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2017 adalah Badan Layanan Umum 
(BLU). Pada Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan 
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Keuangan Badan Layanan Umum, BLU didefinisikan sebagai “instansi di 
lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan 
kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang 
dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan 
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas”. 

BLU merupakan bentuk penyelenggaraan layanan publik dengan 
menerapkan konsep New Public Management (NPM) yang memiliki 
karakteristik khusus yang membedakannya dengan organisasi pemerintah 
lainnya, yaitu (Lukman, 2015):

1. Merupakan instansi pemerintah yang memberikan layanan 
peyediaan barang dan jasa;

2. Menjalankan praktik bisnis akan tetapi tidak bertujuan untuk 
memperoleh keuntungan, walaupun menerapkan praktek bisnis ala 
korporasi namun lebih berorientasi pada kemajuan kesejahteraan 
dan kepentingan umum;

3. Menerapkan prinsip efisiensi dan produktivitas dalam penggunaan 
sumberdaya, bagaimana menggunakan sumberdaya (input)yang 
minimal untuk mendapatkan output yang optimal dengan tetap 
menerapkan azas efisiensi dalam prosesnya.

4. Pada operasionalisasinya BLU diberikan otonomi dan fleksibilitas 
diantaranya dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber 
daya manusia dan dalam pengelolaan dan pengadaan asset/barang

5. Sistem pengelolaan keuangan BLU dikecualikan dari ketentuan 
pengelolaan negara pada umumnya, misalnya BLU dapat 
menggunakan langsung pendapatan yang diperolehnya untuk 
kepentingan operasional dan bisnis BLU.

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) merupakan Badan 
Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah Kementerian Keuangan. 
Badan ini merupakan pengembangan dari Badan Layanan Umum (BLU) 
Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H) yang berada di 
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bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun, sejak 
terbitnya Peraturan Presiden No. 77 tahun 2018 tentang Pengelolaan 
Dana Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Keuangan No. 137/
PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana 
Lingkungan Hidup (BPDLH), BLU P2H terintegrasi ke dalam BPDLH. 
Operasionalisasi BPDLH tersebut di antaranya didasarkan pada PP No. 
46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Perpres No. 
77/2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, PMK No. 137 
tahun 2019 tentang Struktur dan Tata Kelola BLU Dana Lingkungan 
Hidup, serta PMK No. 124/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan 
Dana Lingkungan Hidup. Selain itu nantinya akan ada Peraturan 
Direktur Utama BPDLH dan SOP. Peraturan Direktur utama tersebut 
antara lain akan mengatur tentang aturan pelaksanaan penghimpunan 
dana, pengembangan dana, penunjukan bank custodian, penyaluran 
dana dan manajemen risiko, sedangkan SOP akan mengatur tata cara 
dan template detail masing-masing tahapan, anara lain penyaluran; 
SOP call for proposal, SOP penilaian proposal, SOP penilaian lembaga 
perantara, SOP pengajuan keberatan/keluhan (FGRM), SOP pelaporan 
oleh penerima manfaat dan SOP Monev (BPDLH, 2020). Adapun tugas 
dari BPDLH tercantum dalam Box 7. 
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Box 7

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana 
Lingkungan Hidup

BAB II

Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup terdiri atas:

a. Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi;
b. Direktur Penghimpunan dan Pengembangan Dana;
c. Direktur Penyaluran Dana;
d. Direktur Hukum dan Manajemen Risiko; dan
e. Satuan Pemeriksaan Internal

Pelaksanaan tugas dan fungsi BPDLH didukung oleh struktur organisasi 
yang mendukung tercapainya tujuan pembentukan BPDLH secara efektif 
dan efisien. BPDLH dipimpin oleh satu direktur utama serta 5 unit 
bagian di bawahnya. Box 8 menyebutkan bahwa BPDLH terdiri dari 4 
direktur dan satu unit satuan pemeriksa internal. Amanat Perpres No. 77 
tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup menyebutkan 
bahwa organisasi PDLH mencakup tiga unsur, yaitu: penghimpunan 
dana, pemupukan dana, dan penyaluran dana. Oleh karena itu, masing-
masing unit memiliki fungsi dan tanggung jawab untuk mendukung 
ketiga unsur tersebut. Selain itu, terdapat Satuan Pemeriksanaan 
Internal yang mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan internal 
atas pelaksanaan tugas BPDLH. Unit tersebut berfungsi melakukan 
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BPDLH sebagai bentuk 
akuntabilitas terhadap dana yang dikelolanya.  
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Box 8

Perpres No. 77 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup

Pasal 6

a. Penyaluran dana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c 
dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak/perjanjian.

b. Penyaluran dana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 
melalui mekanisme:
1. perdagangan karbon;
2. pinjaman;
3. subsidi;
4. hibah; dan/atau
5. mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber: PMK No. 137 tahun 2019

Gambar 21 Struktur organisasi BPDLH.
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Box 9

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 77 tahun 2018

tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup

Pasal 10

(1) Dalam rangka memberikan arah kebijakan atas pelaksanaan tugas unit organisasi non eselon 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan Komite Pengarah.

(2) Komite Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. Menyusun kebijakan umum dalam pengelolaan dana lingkungan hidup;
b. Menyusun kebijakan teknis yang akan didanai, termasuk alokasi asset; dan
c. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a 

dan huruf b

Selain unit-unit yang berada di bawah Direktur Utama, BPDLH diawasi oleh 
dewan pengawas dan diarahkan oleh komite pengarah. Komite pengarah 
tersebut berfungsi memberikan arahan kebijakan terhadap pelaksanaan 
tugas BPDLH. Perpres 77 tahun 2018 menyebutkan bahwa terdapat 10 
menteri yang menjadi anggota pada komite pengarah. Namun demikian, 
dalam melaksanakan tugasnya komite pengarah juga dapat melibatkan 
kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah 
daerah, dan pihak-pihak lain yang terkait. Pelaksanaan tugas-tugas 
komite pengarah tersebut dibantu oleh sekretariat yang beranggotakan 
ex-offico pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pelayanan yang diberikan oleh BPDLH memiliki sumber pendanaan 
yang berasal dari APBN dan donor. Pendanaan yang berasal dari APBN 
di antaranya berasal dari dana reboisasi dan investasi lingkungan yang 
berasal dari APBN KLHK (BPDLH, 2020). Dana tersebut pada awalnya 
merupakan fasilitas dana bergulir untuk rehabilitasi hutan dan lahan serta 
berasal dari alokasi dana reboisasi yang dipergunakan untuk kegiatan 
pembangunan kehutanan yang dikelola oleh BLU Pusat P2H di bawah 
KLHK. Mekanisme penyaluran dana reboisasi dan investasi lingkungan 
tersebut dilakukan melalui pinjaman/pembiayaan.
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Pendanaan yang berasal dari donor di antaranya dana penanggulangan 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan 
lingkungan hidup serta dana amanah/bantuan konservasi. Salah satu 
sumber dana bagi BPDLH yaitu berasal dari pendanaan iklim REDD+ 
dalam skema pembayaran berbasis kinerja (RBP). Pendanaan tersebut 
diperoleh atas dasar kinerja pengurangan emisi yang telah dilakukan oleh 
Indonesia, baik dalam skala nasional maupun sub nasional. Pembayaran 
yang telah diterima Indonesia melalui skema RBP di antaranya berasal 
dari Letter of Intent Indonesia-Norwegia dan GCF Indonesia. Pada 
skala sub nasional, pembayaran dalam skema RBP yang akan dilakukan 
adalah berasal dari FCPF-Carbon Fund di Provinsi Kalimantan Timur dan 
BioCarbon-Fund di Provinsi Jambi. 

Tabel 13 Potensi pendanaan iklim REDD+ dalam skema RBP

No Donor Besaran 
pendanaan Keterangan

1 Letter of Intent 
Indonesia-Norwegia

USD56 juta - LoI Indonesia-Norwegia 
terkait dengan kerjasama 
pengurangan emisi 
gas rumah kaca dari 
deforestasi dan degradasi 
hutan

- Pembayaran sebesar 
USD56 juta tersebut setara 
dengan 11,2 juta ton CO2 
equivalent (tonCO2eq) 
untuk pencapaian 
pengurangan emisi gas 
rumah kaca di tahun 2017

2 Carbon Fund- 
Forest Carbon 
Partnership Facility 
(FCPF)

USD110 juta CF-FCPF di implementasikan 
di skala sub nasional yaitu 
Provinsi Kalimantan Timur
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No Donor Besaran 
pendanaan Keterangan

3 BioCarbon Fund Hingga USD60 
juta

Merupakan fasilitas 
multilateral dan Indonesia 
dapat menerima pendanaan 
hingga USD 60 juta, 
diimplementasikan di 
Provinsi Jambi

4 GCF Indonesia USD103.781.250 Pendanaan tersebut 
diberikan atas upaya 
pengurangan emisi sebesar 
20,25 juta ton CO2eq pada 
periode tahun 2014-2016 
dan durasi penggunaan dana 
adalah 4 tahun

Sumber: Kementerian Keuangan, 2020.

Pengelolaan dana tersebut dilakukan melalui bisnis proses yang berbeda 
dengan instansi pemerintah lainnya sebagaimana disebutkan dalam 
Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan umum. BPDLH sebagai BLU diberikan fleksibilitas dalam 
pengelolaan keuangannya. Fleksibilitas tersebut di antaranya diatur 
dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 124 tahun 2020 tentang Tata Cara 
Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup. PMK tersebut menyebutkan bahwa 
BPDLH dapat melakukan penyaluran dana dalam bentuk belanja secara 
langsung dan tidak langsung kepada penerima manfaat. Penyaluran 
belanja secara langsung kepada penerima manfaat menunjukkan efisiensi 
waktu dan proses dalam memberikan pelayanannya. Penyaluran dana 
secara tidak langsung dilakukan jika penerima manfaat tidak memiliki 
kapasitas untuk mengakses dana secara langsung. 

Tabel 13 Potensi pendanaan iklim REDD+ dalam skema RBP (lanjutan)
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Box 10

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 77 tahun 2018

tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup

Bab I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

(1) Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah 
yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang 
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan 
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

(2) Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, 
adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk 
menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 
bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari 
ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

Skema belanja/hibah secara tidak langsung untuk dana iklim ditunjukkan 
pada Gambar 22 Penyaluran dana tersebut dilakukan melalui lembaga 
perantara. Peran sebagai lembaga perantara dapat dilakukan oleh 
lembaga pemerintah, baik nasional maupun sub nasional, CSOs nasional 
maupun internasional, NGO nasional maupun internasional, lembaga 
penelitian dan universitas serta organisasi internasional lainnya (BPDLH, 
2020). BPDLH (2020) juga menjelaskan penerima manfaat dimaksud di 
antaranya adalah individu/orang-perorang, masyarakat adat, masyarakat 
lokal, wildlife, petani, instansi pemerintah baik nasional maupun sub 
nasional, lembaga penelitan serta universitas.
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Skema belanja/hibah secara tidak langsung untuk dana iklim ditunjukkan pada 
Gambar 22 Penyaluran dana tersebut dilakukan melalui lembaga perantara. Peran 
sebagai lembaga perantara dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah, baik nasional 
maupun sub nasional, CSOs nasional maupun internasional, NGO nasional maupun 
internasional, lembaga penelitian dan universitas serta organisasi internasional 
lainnya (BPDLH, 2020). BPDLH (2020) juga menjelaskan penerima manfaat 
dimaksud di antaranya adalah individu/orang-perorang, masyarakat adat, 
masyarakat lokal, wildlife, petani, instansi pemerintah baik nasional maupun sub 
nasional, lembaga penelitan serta universitas. 
 

 
Sumber: BPDLH, 2020 
 

Gambar 22 Bisnis proses BPDLH dengan Skema Belanja/Hibah secara tidak langsung. 
 

BPDLH selain berfungsi sebagai badan penyalur dana lingkungan sebagaimana 
disebutkan dalam Perpres No. 77 tahun 2018, juga berfungsi sebagai penghimpun 
dan pengembang dana lingkungan hidup. Penyaluran dana yang dimaksud 
dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam Perpres 77 tersebut (Box 
11). Selain itu, BPDLH juga berfungsi sebagai pihak yang melakukan pengawasan 
dan monitoring terhadap penggunaan dana lingkungan hidup.  

Box 11 
Perpres No. 77 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup 

 
Pasal 6 

a. Penyaluran dana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
huruf c dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak/ perjanjian. 

b. Penyaluran dana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan melalui mekanisme: 
a. perdagangan karbon; 

Sumber: BPDLH, 2020

Gambar 22 Bisnis proses BPDLH dengan Skema Belanja/Hibah secara 
tidak langsung.

BPDLH selain berfungsi sebagai badan penyalur dana lingkungan 
sebagaimana disebutkan dalam Perpres No. 77 tahun 2018, juga 
berfungsi sebagai penghimpun dan pengembang dana lingkungan 
hidup. Penyaluran dana yang dimaksud dilakukan melalui mekanisme 
yang telah ditentukan dalam Perpres 77 tersebut (Box 11). Selain itu, 
BPDLH juga berfungsi sebagai pihak yang melakukan pengawasan dan 
monitoring terhadap penggunaan dana lingkungan hidup. 
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Box 11

Perpres No. 77 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup

Pasal 6

a. Penyaluran dana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c 
dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak/ perjanjian.

b. Penyaluran dana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 
melalui mekanisme:
a. perdagangan karbon;

b. pinjaman;

c. subsidi;

d. hibah; dan/atau

e. mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Operasionalisasi dalam melakukan pengelolaan dana lingkungan 
hidup didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 124/
PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup. 
Pada PMK tersebut disebutkan bahwa pengelolaan dana lingkungan 
hidup dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana, pemupukan 
dana, dan penyaluran dana. Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan BLU 
BPDLH dengan membuka rekening pada bank umum dan/atau rekening 
pada bank custodian/trustee. Trustee merupakan bank yang melakukan 
kegiatan usaha berupa penitipan dengan pengelolaan atas harta/dana 
yang dititipkan oleh donor (pemilik harta) (Bank Indonesia, 2012). 
Namun demikian, masing-masing donor memiliki akun yang berbeda 
untuk penyimpanan dana dan penyalurannya. 

5.4. Peran BPDLH dalam Skema RBP  
di Kaltim

Program CF-FCPF di Provinsi Kalimantan Timur merupakan percontohan 
skema RBP dalam skala sub nasional. Pada dokumen ERPD telah didesain 
penerima manfaat dari program penurunan emisi tersebut. CF-FCPF di 
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Kalimantan Timur yang berbasis yuridiksi adalah proyek nasional yang 
melingkupi 12,7 juta ha wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Mekanisme 
pembayaran pada CF-FCPF tersebut akan dilakukan selama 3 kali dalam 
kurun waktu 2020-2025. 

Pembayaran yang diterima dari program CF-FCPF akan didistribusikan 
ke penerima manfaat, dalam hal ini diperlukan pernyataan penerima 
manfaat yang berisi kesediaan untuk terlibat dalam program dan 
terdaftar ke dalam sistem registri. Penerima manfaat tersebut menurut 
DDPI (2020) adalah:

1. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.

2. Pihak yang memiliki hak hukum atas lahan/wilayah yang terkait 
dengan program

3. Pihak yang selama ini hidup dari atau berada dalam wilayah hutan

4. Pihak yang mengeluarkan jasa/biaya dalam pelaksanaan program.

Secara khusus, The Ministry of Environment and Forestry and The 
Provincial Government of East Kalimantan (2020) menjabarkan para 
pihak penerima manfaat yaitu:

1. Institusi pemerintah. Institusi pemerintah yang masuk sebagai 
penerima manfaat merupakan institusi yang terlibat dalam 
pengembangan kebijakan dan manajemen program di tingkat pusat 
(nasional) dan di tingkat sub nasional. Hal ini termasuk di dalamnya 
adalah taman nasional, badan/unit pengelola konservasi yang 
mengelola kawasan konservasi di tingkat sub nasional (UPT KLHK di 
tingkat sub-nasional), unit manajemen (KPH) yang mengelola lahan 
hutan di bawah pemerintah daerah, dan pemerintah desa.

2. Sektor swasta. Sektor swasta merupakan para pihak dari sektor 
swasta  yang melaksanakan program penurunan emisi. Para pihak 
tersebut di antaranya yaitu perusahaan perkebunan, petani kecil, 
dan berbagai jenis konsesi kehutanan seperti HPH (IUPHHK-HA), 
konsesi hutan tanaman (IUPHHK-HT), konsesi ekosistem restorasi 
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(IUPHHK-RE), pengusahaan hasil hutan bukan kayu (IUPHHBK), 
dan jasa ekosistem konsesi (IUPJL). Sektor pertambangan tidak 
dikategorikan sebagai salah satu penerima manfaat karena sektor 
tersebut tidak akan melaksanakan kegiatan yang terkait dengan 
penurunan emisi.

3. Masyarakat lokal. Masyarakat lokal yang termasuk dalam penerima 
manfaat program penurunan emisi di antaranya adalah masyarakat 
adat atau kelompok tani. 

Penggunaan dana yang diterima penerima manfaat tersebut dapat untuk 
pembiayaan program dan kegiatan yang telah ditentukan dalam Peraturan 
Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Juliati (2020) menyebutkan program 
kegiatan yang dapat dibiayai melalui dana penurunan emisi di antaranya 
yaitu:

1. Peningkatan kapasitas aparatur maupun masyarakat dalam 
pengelolaan hutan.

2. Pendanaan bagi usaha mikro maupun kelompok tertentu yang 
memerlukan perhatian khusus.

3. Pembelian peralatan untuk menangani kebakaran hutan.

4. Pembangunan pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur desa.

5. Pengembangan mata pencaharian alternatif yang tidak mengganggu 
eksistensi hutan.

Pembayaran berbasis kinerja untuk program CF-FCPF dilakukan melalui 
BPDLH. Dana yang berasal dari donor dihimpun oleh BPDLH sebelum 
disalurkan sesuai dengan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan 
kepada penerima manfaat. Penerima manfaat program CF-FCPF 
terbagi dua yaitu penerima manfaat uang dan penerima manfaat non 
uang. Penerima manfaat non uang di antaranya terdiri dari pemegang 
izin usaha perkebunan dan pemegang izin pemanfaatan kehutanan. 
Penerima manfaat uang, proses penyaluran dananya dilakukan secara 
langsung dari BPDLH ke penerima manfaat. 
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Box 12

Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana 
Lingkungan Hidup

Pasal 20

(1) Penyaluran dana dalam bentuk belanja dilakukan berdasarkan permohonan dari:
a. Calon penerima manfaat kepada BLU BPDLH dalam hal penyaluran secara langsung; 

atau
b. Lembaga perantara kepada BLU BPDLH dalam hal penyaluran secara tidak langsung.

(2) Permohonan penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan 
proposal kegiatan.

(3) Permohonan penyaluran dana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b dilampiri dokumen kontrak antara penerima manfaat dengan lembaga perantara.

(4) Lembaga perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertindak sebagai penerima 
kuasa dari penerima manfaat.

(5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLU BPDLH melakukan 
penilaian.

(6) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BLU BPDLH dapat 
membentuk tim teknis.

(7) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit meliputi:
a. Ketersediaan dana; dan
b. Kelengkapan dokumen untuk penyaluran dana.
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Sumber: The Ministry of Environment and Forestry and The Provincial Government of East Kalimantan (2020) 

Gambar 23 Skema permintaan pembayaran CF-FCPF. 

Dalam Gambar 23 dapat dijelaskan skema pembayaran dana RBP sebagai berikut: 
Pertama, dilakukan proses verifikasi terhadap penurunan emisi oleh pihak 
independen yang ditunjuk, setelah penurunan emisi tersebut diverifikasi. Kedua, 
Bank Dunia akan mentransfer pembayaran penurunan emisi kepada rekening yang 
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Sumber:  The Ministry of Environment and Forestry and The Provincial Government of East 
Kalimantan (2020)

Gambar 23 Skema permintaan pembayaran CF-FCPF.

Dalam Gambar 23 dapat dijelaskan skema pembayaran dana RBP sebagai 
berikut: Pertama, dilakukan proses verifikasi terhadap penurunan emisi 
oleh pihak independen yang ditunjuk, setelah penurunan emisi tersebut 
diverifikasi. Kedua, Bank Dunia akan mentransfer pembayaran penurunan 
emisi kepada rekening yang dibuat oleh BLU_BPDLH pada bank custodian 
yang telah ditunjuk, proses pembayaran ini akan dikenakan fee untuk 
BPDLH sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku (yang digunakan 
sebagai biaya operasional). Ketiga, KLHK atas nama Pemerintah Pusat dan 
Gubernur Kalimantan Timur atas nama Pemerintah Daerah akan meminta 
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pembayaran (distribusi manfaat) dari BLU-BPDLH. Keempat, BLU-BPDLH 
akan meminta rekomendasi dari tim teknis terkait dengan permintaan 
pembayaran atas dasar regulasi yang berlaku, kemudian tim teknis akan 
menginformasikan rekomendasi keputusan apakah pembayaran akan 
dirilis atau tidak. Pengambilan keputusan terkait dengan pencairan dana 
akan dilakukan oleh Direktur Utama BLU-BPDLH. Kelima, jika tim teknis 
telah memberikan rekomendasi untuk mentransfer pembayaran maka 
BLU-BPDLH akan membuat kontrak dengan pengelola manfaat. Setelah 
kontrak ditandatangani, BLU-BPDLH akan mencairkan pesanan dana 
ke bank custodian. Keenam, bank custodian akan mentransfer dana 
tersebut kepada pengelola dan penerima manfaat yang teah ditentukan, 
pembayaran dari BLU-BPDLH ke daerah akan dilakukan secara bertahap 
dan/atau pembayaran penuh berdasarkan syarat dan persyaratan. 
BLU-BPDLH akan menyusun peraturan tentang syarat dan persyaratan 
pencairan dana kepada semua penerima bantuan.

Pembayaran Program Carbon Fund-FCPF akan dilakukan oleh World Bank 
sebanyak 3 kali dalam kurun waktu antara 2019-2024. BPDLH berperan 
dalam penghimpunan dana yang berasal dari pembayaran program CF-
FCPF dari World Bank. Pada proses pengelolaan dana tersebut, BPDLH 
menunjuk salah satu bank umum sebagai bank custodian/trustee dan 
melakukan pembukaan rekening CF-FCPF. Pengelolaan dana tersebut 
berdasarkan regulasi terkait dengan BLU dikenakan tariff/fee sebagai 
biaya operasional. Proses yang terjadi dalam pengelolaan dana CF-
FCPF didasarkan pada perjanjian/kontrak dan/dokumen lain yang 
dipersyaratkan oleh pihak FCPF-World Bank. Hal itu juga berlakukan bagi 
para penerima manfaat. 
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BAB 6. 
KESIAPAN PROVINSI KALTIM 

MENUJU IMPLEMENTASI 
PENDANAAN PEMBANGUNAN 
BERBASIS EKOLOGI MELALUI 

RESULT BASED PAYMENT

_Fitri Nurfatriani & Mimi Salminah_

6.1. Stuktur Fiskal Provinsi Kaltim 
Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya terkait mekanisme RBP untuk 
program FCPF dapat diketahui bahwa program pengurangan emisi di 
Kaltim merupakan bagian dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah 
di tingkat nasional dan provinsi untuk mengurangi deforestasi dan 
degradasi. Hal ini untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi hutan 
Kalimantan Timur yaitu adanya tekanan serius dari perluasan kebun sawit, 
hutan tanaman, dan tambang. Dengan demikian program pengurangan 
emisi akan menangani deforestasi yang menekankan pada isu tata kelola 
melalui reformasi kebijakan, dengan pelibatan perusahaan sawit dan 
kehutanan dan masyarakat lokal (KLHK, 2019). Pembayaran berbasis 
kinerja dalam pengurangan tingkat emisi GRK di Kaltim membutuhkan 
kesiapan kelembagaan, baik sumber daya, SDM, dan regulasi. 
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Pada bab ini akan dibahas kesiapan Kaltim dari sisi penganggaran yaitu 
dengan memotret struktur fiskal Kaltim terkait lingkungan hidup dan 
kehutanan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah serta 
kebutuhan pembiayaan untuk program pengurangan emisi. Kebijakan 
penganggaran merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan 
untuk menilai komitmen pemerintah, baik pusat maupun daerah 
dalam pengelolaan hutan dan lahan, khususnya dalam mencapai target 
pengurangan deforestasi. Analisis terhadap pengelolaan anggaran 
merupakan salah satu instrumen untuk memberikan masukan dalam 
pengelolaan hutan dan lahan di Indonesia (Prayitno, Taufik, Fitriyani, & 
Putra, 2013). Selanjutnya akan dibahas kesiapan Pemprov Kaltim dari 
sisi komitmen program dan kebijakan pembangunan daerah terkait 
pengelolaan hutan lestari dan penurunan emisi GRK berbasis lahan. 

Dalam lingkup sub nasional atau daerah, disusun Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rencana keuangan 
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh 
pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah 
(PP No. 58 tahun 2005). Berdasarkan PP tersebut, struktur APBD terdiri 
atas: a) anggaran pendapatan daerah, b) anggaran belanja daerah, dan 
c) pembiayaan.  

6.1.1. Pendapatan Provinsi Kaltim
Pendapatan daerah merupakan semua hak pemerintah daerah yang 
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (Rahayu, 2010). Sumber 
pendapatan daerah diperoleh melalui pendapatan asli daerah (PAD), dana 
perimbangan (daper), dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (LPDS). 
UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat 
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dan Pemerintah Daerah telah mengatur bahwa terdapat tiga sumber 
utama pendapatan daerah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi 
Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan 
Lain-lain PAD yang Sah.

2. Dana Perimbangan, terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 
Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LPDS), terdiri atas Dana 
Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda 
Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan 
dari Provinsi dengan Pemda Lainnya, Lain-lain Pendapatan Daerah 
yang Sah.

Tabel 14 menggambarkan struktur realisasi APBD Provinsi Kaltim tahun 
2018 dan 2019 (BPKAD Kaltim, 2020a).

Tabel 14 Struktur realisasi APBD Provinsi Kaltim tahun 2018 dan 2019

Uraian REFF
Realisasi 2018

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

PENDAPATAN 5.1.1 10.669.542.801.846,20 11.775.086.446.200,40

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD)

5.1.1.1 5.800.270.285.305,68 6.555.852.805.408,40

Pendapatan Pajak 

Daerah

5.1.1 .1.1 4.716.694.876.324,09 4.984.520.517.158,50

Pendapatan Retribusi 

Daerah

5.1.1 .1.2 18.955.623.325,46 26.494.287.129,95

Pendapatan Hasil 

Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang 

Dipisahkan

5.1.1 .1.3 199.302.498.964,79 392.379.951.610,19

Lain-lain PAD yang Sah 5.1.1.1.4 865.317.286.691,34 1.152.458.049.509,76
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Uraian REFF
Realisasi 2018

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

PENDAPATAN 

TRANSFER

5.1.1.2 4.853.761.786.447,00 5.204.311.550.792,00

Pendapatan Transfer 

Pemerintah Pusat

5.1 .1.2.1 4.829.780.659.372,00 5.176.264.298.792,00

Bagi Hasil Pajak 5.1.1.2.1.1 599.348.148.844,00 402.647.693.800,00

Bagi Hasil Bukan 

Pajak/ Sumber Daya 

Alam

5.1.1.2.1.2 2.391.882.976.117,00 2.804.521.101.842,00

Dana Alokasi Umum 

(DAU)

5.1.1.2.1.3 767.682.423.000,00 815.693.641.000,00

Dana Alokasi Khusus 

(DAK)

5.1 .1.2.1.4 1.070.867.111.411,00 1.153.401.862.150,00

Pendapatan Transfer 

Pemerintah Pusat - 

Lainnya

5.1.1.2.2 - 9.883.392.000,00

Dana Penyesuaian 5.1.1.2.2.1 - 9.883.392.000,00

Bantuan Keuangan 5.1.1.2.3 23.981.127.075,00 18.163.860.000,00

Bantuan Keuangan 

dari Pemerintah 

Daerah Kabupaten

5.1.1.2.3.1 18.567.627.075,00 12.943.860.000,00

Bantuan Keuangan 

dari Pemerintah 

Daerah Kota

5.1.1.2.3.2 5.413.500.000,00 5.220.000.000,00

LAIN-LAIN 

PENDAPATAN DAERAH 

YANG SAH

5.1.1.3 15.510.730.093,52 14.922.090.000,00

Pendapatan Hibah 5.1.1.3.1 5.692.765.093,52 3.192.000.000,00

Pendapatan Lainnya 5.1.1.3.2 9.817.965.000,00 11.730.090.000,00

BELANJA 5.1.2 6.248.052.604.351,99 6.488.228.331.289,85

Tabel 14  Struktur realisasi APBD Provinsi Kaltim tahun 2018 dan 2019 
(lanjutan)
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Uraian REFF
Realisasi 2018

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

BELANJA OPERASI 5.1.2.1 4.418.398.950.666,08 5.279.509.080.054,26

Belanja Pegawai 5.1.2.1.1 1.509.100.469.804,56 1.697.114.398.082,42

Belanja Barang dan 

Jasa

5.1.2.1.2 1.874.299.755.461,65 2.767.688.216.971,84

Belanja Bunga 5.1.2.1.3 - -

Belanja Hibah 5.1.2.1.4 1.029.946.325.399,87 806.273.965.000,00

Belanja Bantuan Sosial 5.1.2.1.5 5.052.400.000,00 8.432.500.000,00

BELANJA MODAL 5.1.2.2 1.829.259.943.292,91 1.207.815.521.798,59

Belanja Modal Tanah 5.1.2.2.1 1.311.380.000,00 3.998.500,00

Belanja Modal 

Peralatan dan Mesin

5.1.2.2.2 223.326.347.063,16 328.324.174.361,33

Belanja Modal Gedung 

dan Bangunan

5.1.2.2.3 101.555.719.988,12 299.303.693.500,70

Belanja Modal Jalan, 

Irigasi, dan Jaringan

5.1.2.2.4 1.489.316.109.377,63 549.189.919.990,56

Belanja Modal Aset 

Tetap Lainnya

5.1.2.2.5 13.750.386.864,00 30.993.735.446,00

BELANJA TAK 

TERDUGA

5.1.2.3 393.710.393,00 903.729.437,00

Belanja Tak Terduga 5.1.2.3 393.710.393,00 903.729.437,00

TRANSFER 5.1.3 3.097.004.459.339,00 4.899.390.178.060,78

TRANSFER BAGI HASIL 

PENDAPATAN

5.1.3.1 2.406.281.438.000,00 2.892.136.260.478,00

Transfer Bagi Hasil 

Pajak Daerah

5.1.3.1.1 2.406.281.438.000,00 2.892.136.260.478,00

TRANSFER BANTUAN 

KEUANGAN

5.1.3.2 690.723.021.339,00 2.007.253.917.582,78

Tabel 14  Struktur realisasi APBD Provinsi Kaltim tahun 2018 dan 2019 
(lanjutan)
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Uraian REFF
Realisasi 2018

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Transfer Bantuan 

Keuangan ke 

Pemerintah Daerah 

Lainnya

5.1.3.2.1 688.591.865.739,00 2.005.183.251.582,78

Transfer Bantuan 

Keuangan Lainnya

5.1.3.2.2 2.131.155.600,00 2.070.666.000,00

SURPLUS/(DEFISIT)  1.324.485.738.155,20 387.467.936.849,74

PEMBIAYAAN 5.1.4   

PENERIMAAN 

PEMBIAYAAN

5.1.4.1 541.264.815.481,88 1.861.926.227.625,08

Penggunaan SiLPA 5.1.4.1.1 541.264.815.481,88 1.861.926.227.625,08

PENGELUARAN 

PEMBIAYAAN

5.1.4.2 3.690.000.000,00 -

Penyertaan Modal/

Investasi Pemerintah 

Daerah

5.1.4.2.1 3.690.000.000,00

 

PEMBIAYAAN NETTO  537.574.815.481,88 1.861.926.227.625,08

SISA LEBIH 

PEMBIAYAAN 

ANGGARAN (SILPA)

5.1.5 1.862.060.553.637,08 2.249.394.164.474,82

Sumber: BPKAD Kaltim (2020a).

Berdasarkan data realisasi APBD Kaltim tahun 2018 dan 2019, terlihat 
bahwa Proporsi terbesar pendapatan Kaltim berasal dari PAD yaitu 
sebesar 54% di tahun 2018 dan 56% di tahun 2019.  PAD Kaltim terbesar 
berasal dari pajak daerah, baik di tahun 2018 maupun 2019. Pendapatan 
dari transfer pemerintah pusat mengambil proporsi sebesar 45% di 
tahun 2018 (Rp 4,8 triliun) dan 44% di tahun 2019 (Rp 5,2 triliun) yang 
merupakan sumber pendapatan kedua terbesar setelah PAD. Dana bagi 

Tabel 14  Struktur realisasi APBD Provinsi Kaltim tahun 2018 dan 2019 
(lanjutan)
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hasil pajak/non pajak adalah sumber pendapatan terbesar dari dana 
perimbangan Kaltim, diikuti oleh DAK. Penerimaan dari DBH n0n pajak 
sumber daya alam berkontribusi sebesar 50% di tahun 2018 dan 54% di 
tahun 2019 terhadap total penerimaan dana transfer dari pemerintah 
pusat; sementara DAK berkontribusi sebesar 22%, baik di tahun 2018 
maupun 2019. Dana transfer dari pemerintah pusat yang terkait dengan 
sektor sumber daya alam di Provinsi Kaltim berasal dari DBH Kehutanan, 
DBH Migas dan DBH Minerba. Terdapat juga alokasi DAK Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan untuk mendanai kegiatan terkait sektor lingkungan 
hidup dan kehutanan yang bersifat penugasan. Struktur transfer dari 
pemerintah pusat terkait sumber daya alam di Provinsi Kaltim disajikan 
dalam Tabel 15.

Tabel 15  Transfer keuangan dari pemerintah pusat terkait sumber daya 
alam di Provinsi Kaltim

Jenis dana 
transfer 2018 (Rp)

% terhadap 
total DAK 
atau DBH

2019 (Rp)
% terhadap 

total DAK atau 
DBH

DAK Kehutanan 10.292.000.000 1,0 1.230.921.000 0,1

DAK LH 613.000.000 0,1 602.648.000 0,1

DBH Kehutanan 186.474.976.000 6,2 203.168.607.000 6,3

DBH Migas 669.940.070.000 22,4 1.095.535.104.000 34,2

DBH Minerba 1.018.120.505.000 34,0 1.354.622.041.000 42,2

DBH SDA 2.646.927.260.000 88,5 2.653.325.752.000 82,7

Sumber: Ditjen Perimbangan Keuangan (2019), diolah.

Berdasarkan Tabel 15, alokasi DAK Kehutanan dan DAK Lingkungan 
Hidup yang diterima Kaltim sangat kecil. Proporsi DAK Kehutanan dan 
Lingkungan Hidup terhadap keseluruhan dana perimbangan yang 
diterima Kaltim hanya sebesar 1% untuk DAK Kehutanan dan 0,1% untuk 
DAK Lingkungan Hidup di tahun 2018 dan 0,1% masing-masing untuk 
DAK Kehutanan dan Lingkungan Hidup di tahun 2019.  Seperti dijelaskan 
sebelumnya, DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN kepada 



164

Pendanaan Pembangunan Berbasis Ekologi di Provinsi Kalimantan Timur 
Tinjauan atas Skema Result Based Payment sebagai Insentif REDD+

daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan 
khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas 
nasional. DAK terkait kehutanan dan LH hanya menempati proporsi 
yang sangat kecil dari DAK secara keseluruhan yang diterima oleh 
Kaltim. Hal ini karena Kaltim merupakan provinsi yang menerima DBH 
Kehutanan cukup tinggi, sekitar RP186 miliar di tahun 2018 dan Rp203 
miliar di tahun 2019 sehingga pertimbangan KLHK dalam alokasi DAK 
Kehutanan adalah tidak memprioritaskan alokasi DAK Kehutanan yang 
cukup tinggi bagi daerah yang menerima DBH tinggi. Meskipun saat ini 
penyaluran DAK menggunakan sistem usulan proposal dari daerah tetapi 
tetap mempertimbangkan kriteria kemampuan keuangan daerah yang 
dihitung dari besar penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja 
Pegawai Negeri Sipil Daerah selain kriteria teknis lain yang ditetapkan 
KLHK. Kaltim merupakan daerah dengan kemampuan keuangan yang 
cukup tinggi sehingga menjadi bahan pertimbangan untuk pengalokasian 
DAK Kehutanan dalam jumlah yang tidak terlalu tinggi.  

DBH Kehutanan yang diterima Kaltim menempati urutan kedua terbesar 
di tingkat nasional setelah Kalimantan Tengah, yaitu Rp 186 miliar 
di tahun 2018 dan Rp203 miliar di tahun 2019 (Ditjen Perimbangan 
Keuangan, 2019). Akan tetapi nilai ini masih lebih kecil daripada DBH 
Minyak dan Gas (Migas) dan Mineral dan Batubara (Minerba) yang 
diterima oleh Kaltim. DBH kehutanan hanya berkontribusi sebesar 6,2% 
di tahun 2018 dan 6,3% di tahun 2019. DBH minerba merupakan DBH 
tertinggi yang diterima oleh Kaltim yaitu dengan proporsi sebesar 34% 
di tahun 2018 (Rp 1 triliun) dan di tahun 2019 sebesar 42,2% (Rp 1,3 
triliun). DBH dari SDA ini merupakan DBH tertinggi yang diterima Kaltim, 
hal ini menunjukkan bahwa sumber penerimaan daerah Kaltim masih 
bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam. Penerimaan dana transfer 
dari DBH Sumberdaya Alam mendominasi penerimaan DBH, yaitu 
memiliki proporsi sebesar 88,5% dari total DBH yang diterima di tahun 
2018 dan sebesar 82,7% dari total DBH di tahun 2019.  
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6.1.2. Belanja Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Timur

Belanja daerah merupakan semua kewajiban pemerintah daerah yang 
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan dipergunakan untuk 
keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah. Menurut PP 
No. 58 tahun 2005, belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, 
dan jenis belanja:

1. Rincian belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan 
susunan perangkat daerah/lembaga teknis daerah.

2. Rincian belanja menurut fungsi terdiri dari pelayanan umum, 
ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan 
dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, 
Pendidikan, dan perlindungan sosial.

3. Rincian belanja daerah menurut jenis belanja (sifat ekonomi) terdiri 
dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, 
hibah, dan bantuan sosial.

Belanja pemerintah daerah dalam APBD terdiri atas belanja langsung dan 
tidak langsung. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja 
barang, dan belanja modal; belanja tidak langsung terdiri atas belanja 
pegawai, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, dan Bantuan 
Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dan 
belanja tidak terduga. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 101 
tahun 2011 tentang Klasifikasi Anggaran, belanja pegawai merupakan 
kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada 
pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer 
yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan, baik yang 
bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan 
yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit 
organisasi pemerintah.
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Dari struktur APBD Kaltim tahun 2018 dan 2019 diketahui bahwa belanja 
operasional yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan 
jasa, bunga, hibah, dan bantuan sosial merupakan komponen belanja 
terbesar yaitu 70,7% di tahun 2018 dan 81,4% di tahun 2019. Sisanya 
adalah untuk belanja modal yaitu belanja modal tanah, peralatan dan 
mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja 
modal asset tetap lainnya. Pengeluaran dana transfer dari Pemerintah 
Provinsi Kaltim ke pemerintah kabupaten atau desa mengambil porsi 
cukup besar yaitu 50% dari total belanja daerah di tahun 2018 dan 76% 
dari total belanja di tahun 2019. Pada tahun 2018 alokasi belanja transfer 
mencapai Rp3,1 triliun dengan 78%-nya ditransfer ke daerah untuk bagi 
hasil pendapatan sebesar Rp2,4 triliun dan untuk bantuan keuangan 
sebesar Rp690 miliar. Di tahun 2019 belanja transfer mencapai Rp4,9 
triliun dengan proporsi sebesar 59% ditransfer ke pemerintah daerah 
untuk bagi hasil pendapatan yaitu sebesar Rp2,9 triliun dan sebesar 41% 
atau Rp2 triliun ditransfer untuk bantuan keuangan, baik ke pemerintah 
daerah maupun untuk bantuan keuangan lainnya.  Terjadi peningkatan 
yang cukup signifikan untuk transfer bantuan keuangan dari tahun 
2018 ke 2019. Dana bantuan keuangan ini potensial menjadi sumber 
pendanaan yang dapat disalurkan ke pemerintah daerah menggunakan 
indikator ekologi agar tujuan pembangunan lingkungan dan kehutanan 
dapat terwujud, sekaligus meningkatkan kapasitas pemda dalam 
melaksanakan pembangunan kehutanan dan lingkungan hidup.

Untuk belanja daerah terkait pengelolaan hutan dan lingkungan hidup, 
pada tahun 2019 anggaran Dinas Kehutanan sebesar Rp567,7 miliar 
atau 8,9% dari total belanja di tahun 2019 (BPKAD, 2020b). Di tahun 
2020, anggaran Dinas Kehutanan sebesar Rp500,3 miliar atau 4,7% dari 
total belanja setelah direvisi di tahun 2020 yaitu Rp10,68 triliun (Kaltim 
Antaranews, 2020). Anggaran Dinas Lingkungan Hidup jauh lebih kecil 
yaitu Rp29 miliar di tahun 2019 dan Rp21 miliar di tahun 2020 atau 
proporsinya hanya 0,4% di tahun 2019 dan 0,2% dari total belanja di 
tahun 2020 (BPKAD, 2020b).  Kecilnya anggaran untuk sektor kehutanan 
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dan lingkungan hidup yang dialokasikan pemerintah daerah menurut 
Prayitno et al. (2013) disebabkan karena urusan sektor hutan dan lahan 
bukanlah urusan yang diprioritaskan oleh kebanyakan pemerintah 
daerah. Sebagaimana diketahui bahwa kehutanan merupakan urusan 
pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, bukan merupakan 
urusan wajib. Selain itu alokasi anggaran untuk sektor hutan dan lahan 
bukan merupakan urusan yang dimandatkan oleh konstitusi atau undang-
undang seperti halnya anggaran untuk pendidikan dan kesehatan.  
Fenomena lainnya adalah meskipun anggaran kehutanan termasuk 
minim dari sisi jumlah tetapi serapan anggarannya juga termasuk rendah 
(Prayitno et al., 2013).

Secara khusus belanja program/kegiatan Dinas Kehutanan sebesar 
Rp474,7 miliar di tahun 2019 dan Rp387,3 di tahun 2020. Alokasi belanja 
di sektor kehutanan dialokasikan untuk membiayai beberapa program 
unggulan yaitu Program  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Kebakaran  
Hutan  dan  Lahan, Program  Rehabilitasi  Hutan  dan  Lahan, Program  
Pemberdayaan  Masyarakat  Setempat, dan   Program  Perlindungan  
dan  Pengamanan  Hutan (Tabel 16). Program Pencegahan  dan  
Penanggulangan  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan merupakan program 
unggulan Dinas Kehutanan yang membutuhkan biaya paling tinggi yaitu 
sebesar Rp335 miliar di tahun 2019 atau sebesar 71% dari total belanja 
program kehutanan dan 58% dari total anggaran Dinas Kehutanan. Di 
tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp138 miliar atau 36% dari 
total belanja program kehutanan dan 28% dari total anggaran Dinas 
Kehutanan. 

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah program unggulan yang 
menghabiskan biaya terbesar kedua yaitu sebesar Rp42 miliar di tahun 
2019 dan mengalami peningkatan di tahun 2020 menjadi Rp59 miliar. 
Alokasi belanja untuk program Pemberdayaan Masyarakat Setempat 
mengalami penurunan dari Rp25 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp18 
miliar pada tahun 2020. Berbeda dengan Program Perlindungan  dan  
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Pengamanan  Hutan yang mengalami peningkatan dari sebesar Rp15 
miliar (3% dari total belanja program) di tahun 2019 menjadi Rp26 miliar 
(7% dari total belanja program).

Tabel 16 Pendanaan program unggulan Dinas Kehutanan Provinsi 
Kalimantan Timur

Nama program

Alokasi 
belanja 

2019
(Rp miliar)

Alokasi 
belanja 

2020
(Rp miliar)

2019 2020

% 
terhadap 
belanja 

program

% terhadap 
anggaran 

Dinas 
Kehutanan

% 
terhadap 
belanja 

program

% terhadap 
anggaran 

Dinas 
Kehutanan

Program 
Pencegahan dan 
Penanggulangan 
Kebakaran  Hutan 
dan Lahan (DBH 
SDA DR)

335,0 138,0 71 58 36 28

Program 
Rehabilitasi Hutan 
dan Lahan (DBH 
DR)

42,0 59,0 9 7 15 12

Program 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
Setempat (DBH  
DR)

25,0 18,0 5 4 5 4

Program 
Perlindungan 
dan Pengamanan 
Hutan (DBH DR)

15 26,0 3 3 7 5

Sumber: BPKAD (2020a).

Untuk sektor lingkungan hidup, alokasi belanja program/kegiatan 
Dinas Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp18 miliar di tahun 2019 dan 
Rp22 miliar di tahun 2020.  Alokasi belanja untuk program/kegiatan 
Dinas Lingkungan Hidup adalah untuk mendanai program unggulan 
Dinas Lingkungan Hidup yaitu Program Pengendalian  Pencemaran 
dan Kerusakan Lingkungan Hidup; Program Perlindungan Atmosfer; 
Program Tata Lingkungan; Program Penataan, Penanganan Pengaduan, 
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dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan LH. Alokasi anggaran terbesar 
adalah untuk mendanai program Pengendalian Pencemaran dan 
Kerusakan Lingkungan Hidup yaitu sebesar Rp2,1 miliar (11,7 % terhadap 
total belanja program) di tahun 2019 dan sebesar Rp3,9 miliar di tahun 
2020 (17,7% dari total belanja program). Program Perlindungan atmosfer 
dialokasikan sebesar Rp1,2 miliar di tahun 2019 (6,7% terhadap total 
belanja program) dan pada tahun 2020 tidak dianggarkan. Berbeda 
dengan Program Tata Lingkungan serta Program Penataan, Penanganan 
Pengaduan, dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan LH di tahun 2019 
tidak dianggarkan, sementara di tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp3,5 
miliar untuk program Tata Lingkungan dan sebesar Rp2,3 miliar untuk 
Program Penataan, Penanganan Pengaduan, dan Peningkatan Kapasitas 
Kelembagaan LH.

Tabel 17  Pendanaan program unggulan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 
Kalimantan Timur

Nama program
Alokasi 

belanja 2019 
(Rp miliar)

Alokasi 
belanja 2020

(Rp miliar)

2019 2020

% terhadap 
belanja 

program

% 
terhadap 
belanja 

program
Program Pengendalian 
Pencemaran  dan 
Kerusakan Lingkungan 
Hidup

2,1 3,9 11,7 17,7

Program Perlindungan 
Atmosfer

1,2 0,0 6,7 0,0

Program Tata Lingkungan 0,0 3,5 0,0 15,9

Program Penataan, 
Penanganan Pengaduan, 
dan Peningkatan 
Kapasitas Kelembagaan 
LH

0,0 2,3 0,0 10,5

Sumber: BPKAD (2020a).
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Kebijakan anggaran dianggap efektif memberikan pengaruh secara 
signifikan terhadap tata kelola hutan dan lahan jika dipenuhi beberapa 
prakondisi menurut Prayitno et al. (2013) sebagai berikut:

1. Kebijakan pendapatan diarahkan untuk mengembangkan insentif 
dalam upaya penurunan deforestasi dan degradasi.

2. Kebijakan belanja diorientasikan untuk memastikan alokasi yang 
tepat dalam rangka membiayai program dan kegiatan yang harus 
menjadi prioritas utama penurunan deforestasi dan degrasi.

3. Kebijakan pembiayaan mengarah pada sejauh mana uang yang dimiliki 
pemerintah diinvestasikan untuk green growth development.

Untuk menelaah lebih jauh bagaimana arah kebijakan penganggaran 
Provinsi Kaltim maka pada sub bab berikut akan dijelaskan kebutuhan 
pembiayaan untuk program penurunan emisi di Provinsi Kaltim beserta 
sumber pendanaannya. 

6.2. Kebutuhan Pembiayaan 
Penurunan Emisi di Kaltim

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadi provinsi yang akan 
melaksanakan program penurunan emisi yang didanai oleh FCPF World 
Bank sebagai langkah menuju implementasi REDD+ nasional melalui 
implementasi kerangka kerja sub-nasional REDD+. Program penurunan 
emisi yang akan dijalankan melingkupi perubahan tingkat kebijakan, 
khususnya dalam mengatasi penyebab deforestasi di Kalimantan Timur. 
Pemerintah RI dan Provinsi Kalimantan Timur telah mencanangkan 
sejumlah reformasi penting, termasuk moratorium izin baru di 
hutan primer dan gambut, kebijakan perkebunan berkelanjutan dan 
pengelolaan hutan, pencabutan izin tambang, dan perbaikan pengakuan 
lahan milik masyarakat hukum adat. Program penurunan emisi ini 
diharapkan mengurangi emisi (gross) di Provinsi Kaltim sebesar 86,3 juta 
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tCO2e selama lima tahun (2020-2024). Pencapaian setengah dari target 
ini diharapkan berasal dari pengurangan deforestasi dalam kawasan 
yang dialokasikan untuk tanaman perkebunan. Program penurunan 
emisi akan diimplementasikan oleh pemerintah provinsi dengan 
panduan dari KLHK. Keseluruhan biaya program sebesar USD90,7 juta. 
Dana tersebut terutama diharapkan berasal dari sumber pemerintah 
(74,5%), kekurangannya berasal dari dunia usaha (21,7%) dan mitra 
pembangunan (3,8%). FCPF World Bank akan memberikan pembayaran 
berbasis kinerja sebesar USD110 juta melalui penjualan Pengurangan 
Emisi ke Pendanaan Karbon (KLHK, 2019).

Program pengurangan emisi di Kalimantan Timur bertujuan untuk 
mengurangi deforestasi dan degradasi hutan pada accounting area  
seluas 6,5 juta hektare di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.  Selain 
untuk pengurangan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan, 
program penurunan emisi akan mendukung perbaikan tata kelola lahan, 
perbaikan penghidupan komunitas lokal, dan melindungi habitat flora 
dan satwa jenis rentan dan terancam punah. Program penurunan emisi 
merupakan tahapan penting menuju implementasi mekanisme REDD+ 
nasional di Indonesia yang menyediakan insentif untuk perlindungan 
sumber daya hutan dari kerusakan.  Program penurunan emisi di Kaltim 
akan mencakup seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan 
beragam hutan dan tipe lahan, termasuk hutan pantai, hutan dataran 
rendah, hutan dataran tinggi, dan daerah yang menjadi sumber emisi 
nasional yang signifikan. Terdapat lima komponen kegiatan yang menjadi 
sasaran kegiatan penurunan emisi di Kaltim yaitu: a) perbaikan tata kelola 
hutan dan lahan; b) penguatan kapasitas pemerintah dalam administrasi 
hutan; c) pengurangan deforestasi dan degradasi di dalam area berizin; 
d) mata pencaharian berkelanjutan bagi masyarakat; dan e) pengelolaan 
program dan monitoring serta evaluasi (KLHK, 2019).

Berdasarkan dokumen penurunan emisi di Kaltim (ERPD), biaya total 
program penurunan emisi untuk periode 2020-2025 diperkirakan sebesar 
USD90.701.740.  Rincian kebutuhan biaya berdasarkan komponen 
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yang akan dilaksanakan dapat dilihat pada Tabel 18. Dari Tabel 18 
dapat diketahui bahwa komponen biaya terbesar adalah untuk mata 
pencaharian berkelanjutan bagi masyarakat. Hal ini karena komponen 
ini menangani deforestasi yang berhubungan dengan perambahan dan 
pertanian, khususnya dengan memberikan alternatif kesempatan mata 
pencaharian. Dibutuhkan biaya yang cukup besar karena berkaitan 
dengan penyediaan sumber penghidupan alternatif bagi masyarakat 
untuk mencegah deforestasi. Komponen ini akan mendukung program 
perhutanan sosial pemerintah, termasuk kemitraan di kawasan 
konservasi, sekaligus juga akan mencari kemungkinan penyediaan 
mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal, termasuk 
program pembangunan desa untuk mengatasi perambahan (KLHK, 
2019). Kebutuhan biaya untuk penurunan emisi di Kaltim berdasarkan 
penyebab deforestasi menurut penggunaan lahannya dapat dilihat pada 
Tabel 19.

Tabel 18 Kebutuhan biaya penurunan emisi untuk setiap komponen 
kegiatan (2020-2025)

Komponen biaya
Jumlah biaya Proporsi 

(%)USD IDR
1. Tata kelola hutan dan lahan 903.995 12.203.927.980 1,0

2. Penguatan kapasitas pemerintah 
dalam administrasi hutan

9.228.881 124.589.900.167 10,2

3. Pengurangan deforestasi dan 
degradasi di dalam area berizin

25.117.505 339.086.325.400 28

4. Mata pencaharian berkelanjutan 
bagi masyarakat

48.260.119 651.511.609.651 53,2

5. Pengelolaan program dan 
monitoring serta evaluasi

7.191.239 97.081.720.922 7,9

Sumber: KLHK (2019).
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Tabel 19 Perkiraan biaya total program ER berdasarkan penyebab 
deforestasi menurut pemanfaatan lahan (2020-2025)

Penyebab USD %
Sawit 11.314.871 12,47
HTI 9.414.121 10,38
Tambang 2.370 0,00
Pembalakan berlebihan/pengelolaan 
konsesi yang buruk

8.353.407 9,21

Pembalakan liar 3.408.381 3,76
Pertanian 5.782.942 6,38
Pembukaan lahan tanpa izin 43.900.193 48,40
Tambak 1.334.215 1,47
Biaya pengelolaan program (bukan 
penyebab) 

7.191.239 7,93

Sumber: KLHK (2019).

Biaya terbesar dibutuhkan untuk mengatasi penyebab deforestasi 
pembukaan lahan tanpa izin atau perambahan (48,4%), diikuti dengan 
biaya mengatasi isu sawit (12,47%), dan pemanfaatan lahan untuk HTI 
(10,38%). Untuk mengatasi penyebab deforestasi pembukaan lahan 
tanpa izin atau perambahan, dibutuhkan biaya yang cukup besar terkait 
penyediaan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat.  Sementara 
untuk mengatasi isu sawit dan HTI akan berfokus pada upaya mengadopsi 
dan menerapkan pendekatan kelestarian dalam pengusahaan sawit dan 
HTI dengan mendukung penguatan kebijakan HCV dan pengelolaan hutan 
lestari. Aktivitas lainnya adalah penanggulangan kebakaran hutan dan 
lahan melalui dukungan teknis terhadap perusahaan untuk pencegahan 
kebakaran dan sistem monitoring serta pengelolaan kebakaran berbasis 
masyarakat (CBFMMS) (KLHK, 2019). 

Sumber utama pendanaan untuk program penurunan emisi berasal dari 
Pemerintah Indonesia melalui anggaran pusat, provinsi, kabupaten, dan 
desa. Pemerintah Indonesia dan Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen 
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untuk mengintegrasikan program ke dalam rencana pembangunan dan 
anggaran pemerintah. Kegiatan penurunan emisi akan dimasukkan ke 
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan 
Timur 2018-2023. Anggaran untuk kegiatan di tingkat tapak yaitu di desa 
berasal dari anggaran domestik yaitu anggaran desa. Program-program di 
bawah kementerian didanai oleh anggaran masing-masing kementerian. 
Total dukungan pendanaan pemerintah untuk penurunan emisi di Kaltim 
adalah sebesar USD69.518.306. Sumber pendanaan terbesar kedua 
untuk program ER berasal dari sektor swasta yang telah memberikan 
komitmen untuk program sebesar USD20.258.132 (KLHK, 2019). 

Sejumlah mitra pembangunan telah berkomitmen mendukung program 
ER. Sejauh ini, komitmen yang ada sebesar USD3.528.590 yang terdiri 
dari (KLHK, 2019): 

1. WWF Indonesia, akan mendukung aktivitas terkait pengelolaan 
lahan gambut, PHPL, perkebunan berkelanjutan, dan pembangunan 
desa.

2. The Nature Conservancy, akan menyediakan dukungan melalui 
program terestrial dan karbon biru (blue carbon) mereka. 

3. The Global Green Growth Institute, akan mendukung aktivitas terkait 
ekonomi hijau dan penguatan KPH.

4. Gugus Tugas The Governors’ Climate and Forests (GCF).

5. Belantara, akan mendukung pengelolaan NKT dan aktivitas desa. 

6. GIZ

Dengan demikian maka total potensi pendanaan yang telah teridentifikasi 
dari anggaran pemerintah, sektor swasata, dan mitra pembangunan 
adalah sebesar USD93.305.028. Diharapkan program penurunan emisi 
ini akan menghasilkan penurunan emisi sekitar 82,8 juta ton CO2e 
(setelah 4% ketidakpastian) dalam pengurangan emisi (KLHK, 2019). Dari 
jumlah ini, 27,2 juta ton CO2e akan ditawarkan kepada Carbon Fund dan 
sebesar 5,2 juta ton CO2e (26%) akan disisihkan sebagai buffer. Untuk 
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sisa 22 juta ton yang ditawarkan kepada Carbon Fund dengan asumsi nilai 
karbon sebesar USD5 per ton, akan menghasilkan pembayaran USD110 
juta dari Carbon Fund yaitu dari FCPF World Bank. Pembayaran bagian 
pertama dari pembayaran berbasis kinerja ini diharapkan dilakukan 
pada tahun 2023 dan bagian kedua diharapkan pada tahun 2025 (KLHK, 
2019). Sumber pendanaan program penurunan emisi di Provinsi Kaltim 
disajikan dalam Gambar 24.
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Gambar 24 Sumber pendanaan untuk implementasi program penurunan emisi. 
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Provinsi Kaltim telah mendeklarasikan gerakan pembangunan hijau sejak tahun 
2010, kemudian diperkuat dengan deklarasi Green Growth Compact pada tahun 
2016. Green Growth Compact merupakan upaya untuk mensinergikan peran dan 
keterlibatan berbagai stakeholder, baik unsur pemerintah, swasta, akademisi, 
masyarakat, maupun NGOs untuk mendukung pembangunan hijau Kaltim. 
Berbagai dokumen perencanaan telah disusun untuk mengawal komitmen tersebut. 
Beberapa di antaranya adalah dokumen strategi pembangunan rendah karbon 
(2010), strategi dan rencana aksi provinsi REDD+ (2011), dokumen RAD penurunan 
emisi GRK yang ditetapkan melalui Pergub No. 54/2012, serta dokumen masterplan 
perubahan iklim Kaltim pada tahun 2016.   
 
Untuk mengarusutamakan target pembangunan hijau ke dalam rencana kegiatan 
setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di berbagai sektor yang relevan, 
komitmen Green Growth Compact ditranslasikan ke dalam RPJMD Provinsi Kaltim 
tahun 2018-2023, khususnya Misi ke-4 dan Tujuan ke-6. Misi pembangunan hijau 
dinarasikan sebagai target untuk “berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam 
yang berkelanjutan”. Narasi yang bersifat general diartikulasikan ke dalam tujuan 
“meningkatkan kualitas lingkungan hidup” dengan sasaran yang lebih spesifik dan 
terukur yaitu menurunnya emisi GRK sebesar 29,33% dibandingkan BAU pada 
tahun 2023.  

Sumber: KLHK, 2019

Gambar 24  Sumber pendanaan untuk implementasi program penurunan 
emisi.
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Pembangunan Berbasis Ekologi

Provinsi Kaltim telah mendeklarasikan gerakan pembangunan hijau 
sejak tahun 2010, kemudian diperkuat dengan deklarasi Green Growth 
Compact pada tahun 2016. Green Growth Compact merupakan upaya 
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untuk mensinergikan peran dan keterlibatan berbagai stakeholder, baik 
unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, maupun NGOs untuk 
mendukung pembangunan hijau Kaltim. Berbagai dokumen perencanaan 
telah disusun untuk mengawal komitmen tersebut. Beberapa di antaranya 
adalah dokumen strategi pembangunan rendah karbon (2010), strategi 
dan rencana aksi provinsi REDD+ (2011), dokumen RAD penurunan 
emisi GRK yang ditetapkan melalui Pergub No. 54/2012, serta dokumen 
masterplan perubahan iklim Kaltim pada tahun 2016.  

Untuk mengarusutamakan target pembangunan hijau ke dalam rencana 
kegiatan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di berbagai sektor 
yang relevan, komitmen Green Growth Compact ditranslasikan ke dalam 
RPJMD Provinsi Kaltim tahun 2018-2023, khususnya Misi ke-4 dan Tujuan 
ke-6. Misi pembangunan hijau dinarasikan sebagai target untuk “berdaulat 
dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan”. Narasi yang 
bersifat general diartikulasikan ke dalam tujuan “meningkatkan kualitas 
lingkungan hidup” dengan sasaran yang lebih spesifik dan terukur yaitu 
menurunnya emisi GRK sebesar 29,33% dibandingkan BAU pada tahun 
2023. 

Untuk mendukung pelaksanaan misi, tujuan, dan sasaran tersebut, 
Pemerintah Provinsi Kaltim menyusun kebijakan dan sistem perencanaan 
anggaran pembangunan berbasis ekologi yang lebih sesuai dan suportif 
terhadap konsep pembangunan hijau. Kepala Bappeda Provinsi Kaltim 
menyatakan bahwa pada tahun 2018, Pemerintah Provinsi Kaltim telah 
mengeluarkan Perda No. 7/2018 tentang Pembangunan Berkelanjutan. 
Perda tersebut ditujukan untuk mengatur pelaksanaan perkebunan agar 
sesuai dengan prinsip kelestarian sumber daya alam. Tahun 2019, Pemda 
Provinsi Kaltim mengeluarkan Pergub No. 79/2019 tentang SDGs Provinsi 
Kaltim 2019-2023.  

Dalam tahun yang sama, Pemerintah Provinsi Kaltim mengeluarkan 
regulasi utama terkait target penurunan emisi yaitu Perda No. 7 tahun 
2019 tentang Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Kalimantan Timur. 
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Perda tersebut mengatur mekanisme pelaksanaan mitigasi dan adaptasi 
perubahan iklim untuk mencapai penurunan emisi 29,33%. Perda 
tersebut juga mengatur mekanisme penghargaan dan insentif bagi para 
pelaku mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Hal ini ditujukan agar 
target penurunan emisi mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak 
yang terkait. 

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, sejak tahun 2015 
pemerintah Provinsi Kaltim telah mengalokasikan anggaran sebesar 6,6% 
dari total APBD untuk kegiatan pembangunan ekonomi hijau. Alokasi 
tersebut terus meningkat pada tahun 2016 dan 2017 menjadi 15,5% dan  
18% (Bappeda Provinsi Kaltim, 2020). Dikeluarkannya Perda No. 7/2019 
yang mengatur mekanisme penghargaan dan insentif memberikan 
payung hukum yang lebih kuat untuk menyesuaikan sistem penganggaran 
daerah (APBD) dengan target penurunan emisi. Alokasi belanja APBD 
dapat difokuskan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian 
target penurunan emisi. 

Terdapat enam komponen utama kegiatan yang terkait dengan target 
penurunan emisi dalam sistem perencanaan pembangunan Provinsi 
Kaltim. Pertama, komponen regulasi dan penegakan peraturan yang 
diturunkan ke dalam Renstra Biro Ekonomi dan Restra DLH, Disbun, 
dan ESDM. Kedua, penguatan KPH dan pelaksanaan pengelolaan hutan 
produksi lestari yang diturunkan ke dalam Renstra Dishut. Ketiga, 
Perhutanan Sosial dan Kemitraan Kehutanan yang diturunkan ke dalam 
Renstra Dishut. Keempat, Perkebunan Berkelanjutan yang diturunkan 
ke dalam Renstra Disbun. Kelima, Kampung Iklim yang diturunkan ke 
dalam Renstra DPMBD, DKP, dan DLH. Keenam, Pengelolaan Program 
dan Pelaporan yang diturunkan ke dalam Renstra Bappeda, DLH dan ke 
dalam program DDPI.

Selain mengeluarkan berbagai peraturan daerah, Pemerintah Provinsi 
Kaltim mulai mengembangkan skema transfer anggaran berbasis ekologi 
ke pemerintah kabupaten. Skema transfer anggaran ke kabupaten yang 
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saat ini berjalan belum sepenuhnya mendukung komitmen pembangunan 
hijau sehingga diperlukan perbaikan dalam mekanismenya. Pemerintah 
Provinsi Kaltim sedang menyusun draft Pergub yang akan mengatur 
tentang mekanisme transfer anggaran dari Pemerintah Provinsi Kaltim ke 
kebupaten berbasis ekologi atau yang lebih dikenal dengan TAPE. Draft 
Pergub tersebut akan dikomunikasi dengan stakeholder terkait untuk 
mendapat masukan dan dengan DPR untuk mendapat persetujuan.

Penyusunan TAPE di Provinsi Kaltim telah diinisiasi sejak tahun 2018 
dengan didukung oleh beberapa NGOs di antaranya adalah Yayasan 
Konservasi Alam Nusantara, Yayasan Bumi, GGGI, dan lain-lain. Skema 
TAPE merupakan upaya pemerintah provinsi dalam mendorong 
pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan upaya perlindungan 
atau pengelolaan lingkungan hidup secara lestari. Konsep TAPE Provinsi 
Kaltim mengoptimalkan skema Bantuan Keuangan (BANKEU) dengan 
menitikberatkan secara khusus pada kinerja pengelolaan lingkungan 
hidup (Bankeu khusus kinerja pengelolaan LH). Berdasarkan wawancara 
dengan Kepala Bappeda Provinsi Kaltim, sekitar 10% dari total anggaran 
Bankeu akan dialokasikan untuk memberikan insentif atau apresiasi bagi 
kinerja lingkungan yang ditunjukkan oleh pemerintah kabupaten. 

Dari 10% anggaran tersebut akan dibagi berdasarkan proporsi pencapain 
indikator kinerja lingkungan hidup. Indikator yang digunakan adalah 
Indeks Kawasan yang Dilindungi (antara lain: RTH, hutan kota, taman 
KEHATI), Indeks Sampah yang Dikelola/Ditangani, Indeks Tutupan 
Hutan Kabupaten/Kota, dan Indeks PROPER. Penilaian setiap indikator 
menggunakan sistem pembobotan. Indeks PROPER diberi bobot 
10%, Indeks Tutupan Hutan diberi bobot 20%, Indeks Pengelolaan 
Sampah diberi bobot 30%, dan Indeks RTH diberi bobot 40% (Biro 
Perekonomian Setda Provinsi Kaltim, 2020). Mengingat kinerja tutupan 
hutan berkaitan erat dengan kewenangan dan kebijakan perizinan dari 
pusat dan pemerintah provinsi maka bobot tutupan hutan lebih kecil 
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dibandingkan pengelolaan sampah dan RTH yang menjadi kewenangan 
pemerintah kabupaten/kota. Penghitungan masing-masing indeks akan 
menggunakan metoda minimum-maksimum.

Skema transfer fiskal berbasis ekologi di tingkat provinsi kemudian 
diturunkan ke level kabupaten melalui skema TAKE (Transfer Anggaran 
Kabupaten/Kota Berbasis Ekologi). Inisiasi TAKE di Provinsi Kaltim 
masih pada tahap persiapan. TAKE akan dikembangkan melalui transfer 
Alokasi Dana Desa (ADD) atau Bantuan Keuangan yang bersifat khusus 
dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa. Penyusunan skema 
TAKE sampai saat ini belum merumuskan secara pasti indikator ekologi 
dan pembobotan yang akan digunakan. Indikator ekologi yang akan 
digunakan perlu disesuaikan dengan kondisi kabupaten/kota secara 
umum di wilayah Kalimantan Timur sehingga skema TAKE yang bersifat 
insentif perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara lestari dapat 
mencapai sasaran secara tepat. 

Inisiasi lain Pemerintah Provinsi Kaltim untuk mengembangkan skema 
pendanaan pembangunan berbasis ekologi adalah dengan memasukkan 
lima komponen program penurunan emisi dalam rencana APBD Provinsi 
Kalmantan Timur selama lima tahun ke depan (2019-2023). Inisiasi ini 
merupakan tindak lanjut dan dukungan terhadap target penurunan emisi 
program FCPF-CF. Untuk melaksanakan kegiatan penurunan emisi hingga 
tahun 2023 diprediksi membutuhkan anggaran sebesar Rp465 miliar. 
Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, Pemerintah Provinsi Kaltim 
telah mengalokasikan APBD selama lima tahun ke depan sebagaimana 
disajikan pada Tabel 20.
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Tabel 20  Alokasi anggaran program penurunan emisi dalam struktur 
APBD Provinsi Kaltim 

No. Komponen
Alokasi anggaran (ribu Rp)

Total
2019 2020 2021 2022 2023

1. Tata kelola 
hutan & lahan

9.648.455 45.341.816 45.856.682 45.932.756 45.704.646 192.514.345

2. Penguatan 
pengelolaan 
hutan & lahan 
berkelanjutan

3.082.100 3.155.600 3.155.600 3.180.600 3.335.600 15.909.500

3. Mengurangi 
deforestasi 
& degradasi 
hutan dalam 
perizinan

23.646.720,7 25.205.426 24.835.526 23.304.616 22.569.316 119.561.604,7

4. Alternatif 
berkelanjutan 
untuk 
masyarakat

25.783.619 28.935.043,3 24.058.690 26.461.403 24.619.040 129.857.795,3

5. Manajemen & 
pemantauan 
program

480.000 1.700.000 1.800.000 1.900.000 2.000.000 7.880.000

Sumber: Bappeda Provinsi Kaltim (2020).

6.4. Tantangan dan Kendala 
Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Pemerintah 
Provinsi Kaltim telah memiliki kesadaran dan inisiatif yang cukup tinggi 
untuk mengembangkan skema pendanaan pembangunan berbasis 
ekologi. Khususnya jika dilihat dari struktur fiskal dan komitmen dalam 
rencana pembangunan daerah, terkait pembangunan berbasis ekologi.  
Hal ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik pemerintah 
pusat, NGOs, akademisi, maupun masyarakat lokal. Karakteristik wilayah 
Provinsi Kaltim yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar 
membutuhkan dukungan skema pendanaan yang lebih pro kelestarian 
sumber daya alam. 
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Implementasi pendanaan pembangunan berbasis ekologi di Kaltim 
akan menghadapi berbagai tantangan. Pertama, meskipun regulasi 
utama di tingkat daerah sebagai payung hukum implementasi skema 
pendanaan pembangunan berbasis ekologi sudah disusun tetapi 
apakah regulasi tersebut telah mengakomodir kepentingan semua 
pihak? Lain halnya dengan skema RBP yang dikembangkan dalam FCPF-
CF, skema transfer fiskal yang berlaku saat ini hanya dapat disalurkan 
melalui level pemerintahan. Anggaran yang dapat berperan sebagai 
insentif kegiatan penurunan emisi yang telah dilakukan oleh para pihak 
non pemerintahan seperti pihak swasta dan masyarakat tidak dapat 
disalurkan secara langsung. Hal ini dapat mempengaruhi interest pihak-
pihak tersebut dalam pelaksanaan program penurunan emisi. Selain itu, 
aturan keuangan negara yang mengatur mekanisme penggunaan dan 
pertanggungjawaban/pelaporan anggaran yang sangat rigid dan kurang 
sesuai dengan kebutuhan di lapangan juga seringkali menimbulkan 
keruwetan di tingkat tapak dan akhirnya menimbulkan keengganan 
untuk berpartisipasi. Hal ini juga terjadi pada implementasi transfer 
fiskal berbasis ekologi di Portugal. 

Tantangan kedua adalah bagaimana membangun komitmen bersama dari 
seluruh pihak terhadap pelaksanaan skema pendanaan berbasis ekologi. 
Skema pendanaan pembangunan berbasis ekologi tidak akan berjalan 
efektif tanpa dukungan dan komitmen seluruh pihak. Pengembangan 
skema pendanaan pembangunan berbasis ekologi seringkali menjadi 
perdebatan para pihak, khususnya yang akan terkena dampak yang tidak 
diinginkan. Sebagai contoh, skema pendanaan pembangunan berbasis 
ekologi membutuhkan penyesuaian distribusi dan alokasi anggaran ke 
daerah sehingga daerah yang berkinerja lebih baik dalam perlindungan 
dan pengelolan lingkungan hidup akan mendapat alokasi yang lebih 
besar. Kondisi ini akan mengurangi alokasi anggaran ke daerah lainnya 
yang sebelumnya mendapat alokasi lebih besar. Hal ini terjadi karena 
skema pendanaan pembangunan yang berlaku saat ini lebih bersifat 
pemerataan pembangunan. Seluruh wilayah mendapatkan alokasi 



182

Pendanaan Pembangunan Berbasis Ekologi di Provinsi Kalimantan Timur 
Tinjauan atas Skema Result Based Payment sebagai Insentif REDD+

anggaran yang hampir seimbang. Skema pendanaan berbasis ekologi 
akan lebih mendukung wilayah yang telah menunjukkan kinerja yang 
lebih baik. Hal ini seringkali mendapat respon negatif dari daerah yang 
terkena imbasnya. 

Tantangan ketiga adalah masih diperlukannya kajian mendalam 
terkait potensi risiko sosial ekonomi dan politik dari penerapan skema 
pendanaan pembangunan berbasis ekologi di Kalimantan Timur. Kajian 
ini diperlukan sebagai bahan pertimbangan utnuk menentukan proporsi 
alokasi anggaran yang bersifat insentif dan yang bersifat penyeimbang 
celah fiskal antar-daerah. Selain itu, diperlukan kajian bagaimana agar 
skema pendanaan pembangunan berbasis ekologi di Kaltim dapat 
mendukung pencapaian target penurunan emisi secara berkelanjutan 
meskipun tidak ada bantuan dari pihak luar. 

Secara umum, kajian masih diperlukan untuk memberikan solusi 
terhadap permasalahan yang seringkali muncul dalam skema transfer 
fiskal berbasis ekologi. Permasalahan tersebut di antaranya adalah 
kompleksitas aturan keuangan negara, kontroversi diberlakukannya 
sistem earmarking anggaran untuk program-program tertentu yang 
mendukung target pembangunan ekologi, serta adanya tahapan final 
adjustment terhadap proporsi anggaran ke setiap daerah yang sering 
mengedepankan aspek keseimbangan fiskal antar-daerah (Kettunen & 
Illes, 2017).

Di sisi lain, masih terdapat kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi 
Kaltim dalam mewujudkan skema pendanaan pembangunan berbasis 
ekologi yang efektif. Kendala utama yang juga dihadapi oleh seluruh 
provinsi yang berencana menerapkan skema pendanaan pembangunan 
berbasis ekologi adalah belum adanya regulasi yang jelas dari pemerintah 
pusat, terkait mekanisme transfer fiskal berbasis ekologi. 

Aturan transfer fiskal berbasis ekologi yang jelas dari pemerintah pusat 
akan menjadi dasar hukum yang kuat bagi kewajiban pelaksanaan skema 
pendanaan pembangunan berbasis ekologi di level provinsi maupun 
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kabupaten. Hingga saat ini skema transfer fiskal antar-pemerintahan pada 
umumnya masih ditujukan untuk menutup kesenjangan kemampuan 
fiskal antar-daerah. Sebagai konsekuensi, daerah yang memiliki komitmen 
tinggi dan berkinerja baik dalam pengelolaan lingkungan hidup tidak 
mendapat insentif dari kinerja yang telah mereka capai. Kebijakan 
tersebut juga memicu perilaku yang kurang bertanggung jawab dalam 
pengelolaan lingkungan hidup karena tidak ada skema insentif dan 
disinsentif yang berlaku. 

Kendala lain adalah ketersediaan dan kelengkapan data dan informasi 
yang dibutuhkan sebagai indikator kinerja. Data dan informasi kinerja 
pengelolaan sumber daya alam membutuhkan data yang bersifat time 
series di mana ada institusi khusus di level provinsi, kabupaten, atau 
desa yang berperan dalam pengukuran indikator tersebut secara reguler. 
Metode pengukuran yang digunakan pun harus transparan dan reliable 
sehingga mudah untuk diverifikasi.

Kendala penyediaan data dan informasi terkait indikator lingkungan juga 
terkait erat dengan kewenangan berbagai level pemerintahan dalam 
pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan hutan menjadi kewenangan 
pemerintah pusat dan provinsi sehingga data tutupan hutan, tingkat 
deforestasi, dan hal-hal terkait pengelolaan kawasan hutan tidak akan 
tersedia di level kabupaten. Selain itu, perbedaan kewenangan antara 
pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten 
harus menjadi pertimbangan dalam pengukuran kinerja dan indikator 
yang ditetapkan. Dalam hal ini, harus jelas siapa yang berperan dalam 
pencapaian kinerja terkait indikator yang ditetapkan. 

Kapasitas sumber daya manusia, khususnya terkait dengan penyediaan 
data dan informasi yang dibutuhkan juga perlu terus ditingkatkan. Ada 
dua hal yang menjadi perhatian terkait sumber daya manusia. Pertama, 
jumlah SDM yang memenuhi kualifikasi tertentu yang dibutuhkan 
untuk mendukung skema pembangunan berbasis ekologi sangat minim, 
bahkan mungkin tidak ada. Kedua, sistem kepegawaian pemerintah 
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daerah yang sering mengalami sistem mutasi pegawai menyebabkan 
kerentanan terhadap ketersediaan pegawai yang memiliki keterampilan 
khusus terkait penyediaan dan verifikasi data dan informasi yang 
dibutuhkan. Untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan pelatihan 
reguler terhadap para pegawai pemerintah daerah, terkait keterampilan 
yang dibutuhkan untuk mendukung skema pendanaan pembangunan 
berbasis ekologi. Selain itu, perlu ada mekanisme transfer pengetahuan 
antar-pegawai di instansi masing-masing. Hal ini untuk menghindari 
terkumpulnya pengetahuan atau skill tertentu pada salah satu pegawai. 
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BAB 7. 
MENGAMBIL PEMBELAJARAN 

DARI KALTIM UNTUK INDONESIA: 
SEBUAH CATATAN PENUTUP

_Yanto Rochmayanto_

7.1. Pembelajaran Pendanaan 
Pembangunan Berbasis Ekologi  

Dalam dekade ini, hutan Indonesia sedang menjadi sorotan dunia 
dalam berbagai konteks dan perannya. Selain sebagai paru-paru 
dunia, penyimpan cadangan karbon vegetasi yang tinggi, pemilik 
keanekaragaman hayati yang sangat kaya, pada awal tahun 2020 sebuah 
LSM internasional yang berbasis di Canada, Canopy, mengkampanyekan 
bahwa hutan yang ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua 
Barat merupakan ancient and endangered forest. Hal tersebut berarti 
bahwa semua hasil hutan yang berasal darinya dikategorikan high 
risk yang berimplikasi pada pentingnya perlindungan dan konservasi 
biodiversitas hutan di wilayah-wilayah tersebut. 
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Di sisi lain, hutan dalam pandangan ekonomi sumber daya, bagi Indonesia 
merupakan asset pembangunan yang dapat dimanfaatkan seoptimal 
mungkin. Hutan dapat dipahamai sebagai sumber daya lahan dan juga 
sumber daya hayati. Oleh karena itu, peran hutan sebagai penyedia jasa 
ekosistem harus diciptakan untuk menjadi sumber daya ekonomi baru 
sebagai modalitas pembangunan bangsa. 

Hanya saja, upaya perlindungan dan konservasi sumber daya hutan itu 
perlu dana yang banyak. Dana APBN memang sangat terbatas, belum 
lagi harus didistribusikan untuk membiayai semua sektor pembangunan 
Indonesia. Akan tetapi, sumber dana selain APBN jumlahnya sangat 
banyak dan dapat menjadi sumber dana pembangunan lainnya yang sah. 
Dana non APBN dapat berasal dari dana multilateral, dana bilateral, dana 
filantrofi, dan dana dalam berbagai skema lain yang tersedia. Oleh karena 
itu, argumentasi keterbatasan anggaran sudah bukan saatnya lagi untuk 
dijadikan alasan. Keterbatasannya dapat diarahkan sebagai keterbatasan 
kemampuan para pihak untuk menarik pendanaan bagi konservasi dan 
perlindungan keanekaragaman hayati.

Selain sumber dan jumlah pendanaan pembangunan non APBN 
yang tersedia di banyak sumber dan skema, fleksibilitas penggunaan 
anggarannya juga menjadi faktor positif lain yang layak dipertimbangkan. 
Sistem pertanggungjawaban yang berbasis output, bukan proses, 
merupakan salah satu ciri yang mendukung basis pertanggungjawaban 
output. Apabila dana pembangunan non APBN, yang dalam skema 
pendanaan merupakan skema non-fiskal, dapat dimaksimalkan maka 
skema pendanaan ini akan menjadi inovasi baru. 

Skema non fiskal untuk pembiayaan pembangunan berbasis ekologi, 
yang saat ini Indonesia telah memiliki PP No. 46 tahun 2017 tentang 
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, telah membuka ruang baru 
yang cukup progresif sebagai upaya mengejawantahkan pendekatan co-
ownership konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam 
hal tersebut, sumber daya hutan yang harus dikonservasi dan dilindungi, 
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beban konservasi dan perlindungan tersebut bukan beban Indonesia 
semata tetapi juga merupakan kewajiban masyarakat internasional. 
Pemahaman demikian merupakan langkah maju menuju sistem 
pendanaan permanen untuk konservasi sehingga tata kelola konservasi 
dalam jangka panjang dapat terjamin. 

Dalam tataran praktis, Indonesia dalam konteks nasional dan Kalimantan 
Timur dalam konteks sub nasional (melalui pendekatan yurisdiksi) sedang 
menunjukkan keseriusan menerapkan pendanaan pembangunan non 
fiskal untuk pembelajaran bersama. Setidaknya ada dua pembelajaran 
utama yang dapat dipetik dari pendanaan pembangunan berbasis ekologi 
dalam bentuk Result Based Payment (RBP) sebagai insentif REDD+ di 
Kalimantan Timur yaitu skema panyaluran dan indikator ekologi yang 
digunakan.

Pertama, skema penyaluran pendanaan dapat dilakukan kepada 
pemerintah daerah atau langsung ke penerima manfaat. Penyaluran 
melalui provinsi atau langsung ke penerima manfaat dapat ditinjau 
dari relevansi konspenya. Jika skema RBP merupakan pendekatan yang 
berbasis yurisdiksi maka konsisten dengan itu, penyaluran melalui 
pemerintah daerah adalah skema yang paling relevan. Idealnya, jika 
pendekatan telah dipilih melalui pendekatan yurisdiksi maka pemerintah 
daerah sudah memiliki road map yang melingkupi seluruh program dan 
mencakup semua entitas di wilayah yurisdiksinya. Pemerintah daerah 
dalam hal ini juga bertindak sebagai “dirijen” yang mengatur ritme 
pembangunan di wilayah kewenangannya. 

RBP yang diterima oleh pemerintah daerah dapat menjadi sumber baru 
pemasukan daerah. Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan 
untuk mendistribusikan RBP sesuai kewenangannya untuk pemerataan 
pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan atau 
pembangunan lain yang berbasis ekologi, perlindungan dan konservasi 
dalam arti luas. Dalam pelaksanaan penyaluran dan dalam keseluruhan 
prosesnya, pemerintah daerah dapat melakukan monitoring dan 
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evaluasi ke pelaksana kegiatan atau penerima manfaat sesuai dengan 
prinsip-prinsip pembangunan di daerahnya. Entitas penerima manfaat 
lebih besifat pasif, hanya mengikuti program pembangunan pemerintah 
daerahnya dan tidak terpacu untuk memasuki pola komunikasi yang lebih 
luas. Skema demikian membutuhkan power dan komitmen pemerintah 
daerah yang sangat kuat sehingga skema RBP yang diterimanya dapat 
diterjemahkan menjadi skema pembangunan daerah ke entitas di 
bawahnya.

Jika skema RBP bersifat non yurisdiksi maka penyaluran langsung ke unit 
pengelolaan sebagai penerima manfaat langsung merupakan pilihan 
yang paling relevan. Entitas penerima manfaat tidak terkait langsung 
dengan pemerintah daerahnya dalam konteks ini. Hanya saja, kewajiban 
perizinan, melaporkan, dan koordinatif sebagai etika kelembagaan di 
wilayah tertentu harus tetap dijalankan. Syarat yang diperlukan dalam 
skema penyaluran yang langsung kepada entitas penerima manfaat 
antara lain adalah kemandirian kelompok masyarakat dan organisasi non 
pemerintah dituntut cukup tinggi serta telah memiliki pembagian peran 
yang jelas antara pemerintah dan non state actors di wilayah kerjanya. 
Hal tersebut dipandang penting agar dalam proses pembangunan tidak 
terjadi tumpang-tindih (menumpuk di salah satu bidang pembangunan 
atau duplikasi entitas pelaksana) atau ada kesenjangan di antara entitas 
pelaksana pembangunan (ada entitas yang tidak mendapatkan peran 
dalam skema ini, sementara entitas lain terlibat sangat aktif).

Di antara dua pendekatan tersebut (pendekatan yurisdiksi dan 
pendekatan non yurisdiksi), masih terlihat kemungkinan pola penyaluran 
dengan skema hybrid yaitu pendekatan RBP berbasis yurisdiksi namun 
penyaluran dilakukan langsung ke penerima manfaat. Pendekatan 
hybrid menghendaki kesepakatan internal di tingkat pemerintah daerah, 
antara pemerintah daerah dengan entitas di bawahnya. Benefit sharing 
plan yang mengatur proporsi benefit kepada pemerintah daerah tetap 
terjamin sebagaimana hak dan kewenangannya. Pemerintah daerah 
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dapat bertindak sebagai pemegang otoritas perizinan/approval di tahap 
awal dan memegang kendali monitoring dan evaluasi selama proses 
pelaksanaan RBP. Skema hybrid memungkinkan pemerintah daerah tidak 
mendapatkan beban tambahan dari proses penyaluran namun syarat 
kemandirian masyarakat dan lembaga non pemerintah juga dituntut 
tinggi dan peran aktifnya sangat diperlukan.

Pembelajaran kedua adalah terkait indikator ekologi. Indikator ekologi yang 
digunakan dalam RBP harus dapat dengan mudah diimplementasikan, 
datanya tersedia, instrumen pengukurannya tersedia, dan dapat 
dilakukan oleh lembaga yang ada. Sebagai contoh, indikator kinerja yang 
digunakan sebagai dasar pembayaran insentif dari FCPF adalah tingkat 
pengurangan emisi (Emission Reduction/ER) yang dihitung berdasarkan 
tingkat deforestasi setiap tahun. Pengukuran dan pelaporan tingkat 
deforestasi dilakukan secara berjenjang dari kabupaten, provinsi, dan 
pusat. Instansi yang bertanggung jawab untuk melakukan pengukuran 
dan pelaporan di level kabupaten dan provinsi adalah Dinas Lingkungan 
Hidup, sementara di tingkat pusat adalah Direktorat Inventarisasi Gas 
Rumah Kaca, Ditjen PPI, KLHK. 

Indikator kinerja antara dapat digunakan untuk dasar pembayaran RBP 
ke penerima manfaat di bawahnya. Indikator tersebut antara lain adalah 
laporan keuangan dan kegiatan, penetapan program yang berdampak 
bagi penurunan deforestasi, ketersediaan dokumen perencanaan tata 
ruang desa, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan jangka 
menengah desa, dan regulasi yang terkait kelestarian pengelolaan 
sumber daya hutan.

Pembelajaran lain yang patut menjadi perhatian adalah proses readiness 
pelaksanaan RBP. Untuk membangun tingkat kesiapan (readiness), harus 
lebih cepat dan murah sehingga feasible dapat dijalankan oleh pemerintah 
daerah dan entitasnya secara mandiri. Berdasarkan pengalaman proses 
readiness FCPF di Kalimantan Timur yang dilakukan sejak tahun 2015, 
efektifnya membutuhkan proses yang sangat panjang dan dengan biaya 
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yang tidak sedikit. Proses ini perlu dipangkas dan diadaptasi sesuai 
dengan karakteristik Indonesia dan sub nasional di daerah tertentu agar 
adaptif dan lebih aplikatif. Proses readiness yang lebih cepat dan murah 
perlu diterapkan, bukan hanya pada tingkat nasional untuk menangkap 
RBP internasional tetapi juga di tingkat sub nasional untuk menangkap 
RBP dalam skema domestik.

7.2. Kondisi Pemungkin Implementasi 
Pendanaan Pembangunan 
Berbasis Ekologi di Kalimantan 
Timur

Pendanaan pembangunan berbasis ekologi akan dapat berjalan dengan 
baik apabila didukung oleh kondisi pemungkin tertentu. Kondisi 
pemungkin merupakan prasyarat agar proses implementasi pendanaan 
dapat berjalan efektif dan hasilnya produktif. Kondisi pemungkin dapat 
berasal dari entitas internal nasional maupun internal sub nasional 
yurisdiksi yang bersangkutan.

Setidaknya, terdapat empat kondisi pemungkin yang perlu dipenuhi 
agar proses dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Keempat 
kondisi pemungkin tersebut adalah: komitmen politis pimpinan daerah, 
partisipasi aktif dan peran positif multi stakeholders, jaminan regulasi 
dan kelembagaan jangka panjang, dan sistem tenure lahan yang kuat.  

Kondisi pemungkin pertama, komitmen politik yang kuat dari pimpinan 
daerah akan menjamin konsistensi proses pembangunan berbasis ekologi 
dapat dilaksanakan secara konsisten. Konstelasi kepentingan terhadap 
sumber daya alam sangat dinamis, terutama yang berkaitan dengan 
pemanfaatan ekonomi. Komitmen politis yang kuat akan melahirkan 
power yang cukup untuk memberi arah pemanfaatan sumber daya alam 
yang sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan dan konservasi ekologis. 
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Apabila tidak ada komitmen yang tinggi dari pimpinan daerah, telah 
banyak bukti empiris menunjukkan bahwa prinsip-prinsip perlindungan 
dan konservasi ekologi tidak dapat dijalankan dalam pembangunan. 
Komitmen pimpinan daerah yang tinggi terhadap konservasi perlu 
ditunjukkan dalam regulasi daerahnya dan dijalankan secara praktis. 
Track record demikian dapat menjadi nilai penting pimpinan daerah 
dalam penilaian positif entitas penyedia dana pembangunan non APBN. 

Partisipasi multi stakeholders merupakan kondisi pemungkin kedua. 
Entitas pembangunan di daerah bukan hanya pemerintah daerah tetapi 
juga ada masyarakat, sektor swasta, organisasi non pemerintah (lembaga 
swadaya masyarakat), dan lembaga akademis. Semua entitas tersebut 
memiliki peran sentral dalam pemanfaatan sumber daya pembangunan 
dengan interest yang berbeda-beda. Apabila partisipasi multi stakeholders 
tidak dibangun dan peran positifnya tidak disiapkan maka pembangunan 
berbais ekologi akan sulit dijalankan. Pendanaan pembangunan berbasis 
ekologi harus dijalankan bersama-sama. Apabila terdapat entitas yang 
dalam proses pembangunannya bertentangan dengan prinsip-prinsip 
perlindungan dan koservasi ekologi maka hal tersebut akan merusak 
output pembangunan sebagai indikator yang sangat penting dalam 
ukuran kinerja. 

Kondisi pemungkin ketiga adalah jaminan kelembagaan dan regulasi 
dalam jangka panjang. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah cukup 
krusial. Regulasi yang konsisten antara regulasi di tingkat nasional dan 
di tingkat sub nasional merupakan tantangan tersendiri. Dinamika yang 
terjadi antara tingkat nasional dan sub nasional memungkinkan setiap 
daerah mengeluarkan regulasi yang dianggap sesuai dengan karakteristik 
wilayahnya dan kebutuhan pembangunan daerahnya. Namun demikian, 
kegagalan awal secara institusional ditunjukkan dengan inkonsistensi 
regulasi dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. 
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Tantangan kelembagaan dalam jangka panjang yang lain adalah pengaruh 
dari sistem demokrasi pemilihan kepada daerah 5 tahunan. Perubahan 
kepemimpinan daerah berisiko mengubah cara pandang dan pendekatan 
pembangunan daerah. Oleh karena itu, jaminan jangka panjang regulasi 
ini harus diikat oleh sistem regulasi daerah yang kuat, didukung oleh 
regulasi yang lebih tinggi. 

Keempat, sistem tenur lahan yang kuat merupakan kondisi pemungkin 
berikutnya yang harus terpenuhi oleh sub nasional. Isu tenurial merupakan 
isu yang cukup berat dan kompleks, tidak hanya menggarisbawahi 
pentingnya kejelasan hak pemilikan lahan tetapi juga terkait dengan 
kejelasan dan ketegasan pengaturan penguasaan lahan. Hak pemilikan 
lahan berkaitan dengan sistem legal hak atas tanah yang dapat dibuktikan 
dengan sistem adat yang diakui dan sistem hukum pertanahan yang 
berlaku. Adapun pengaturan hak penguasaan lahan berkaitan dengan 
regulasi transfer of right dari otoritas pemerintah tertentu terhadap 
entitas lain, biasanya dijalankan dengan sistem perizinan. Pengaturan 
penguasaan lahan tidak hanya menuntut kejelasan agar tidak terjadi 
tumpang-tindih antara izin yang satu dengan izin yang lain di suatu lokasi 
yang sama, tetapi juga sistem perizinan ini tidak mengganggu tatanan 
sistem hak atas tanah yang berlaku dan dijalankan di masyarakat. Sistem 
tenur lahan yang kuat akan sangat berdampak pada proses dan hasil 
pembangunan dengan pendanaan yang berbasis ekologi. Sistem tenur 
yang lemah sangat berisiko terjadinya perusakan ekosistem melalui 
konflik yang dapat terjadi secara horizontal maupun vertikal.

Kondisi pemungkin demikian perlu menjadi catatan bagi pemerintah 
pusat maupun daerah. Tanggung jawabnya melekat di semua jenjang 
dan hendaknya ditangani secara holistik. Tentu saja, kondisi pemungkin 
ini tidak terbatas pada hanya keempat hal sebagaimana telah diuraikan. 
Hanya saja, keempat kondisi pemungkin tersebut dapat diposisikan 
sebagai prioritas yang perlu diutamakan.
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7.3. Kebijakan yang Dibutuhkan 
ke Depan untuk Pendanaan 
Pembangunan Berbasis Ekologi

Kebijakan yang dibutuhkan ke depan untuk pendanaan pembangunan 
berbasis ekologi dapat dipilah menjadi kebijakan yang bersifat direktif 
dan regulatif. Kebijakan yang bersifat direktif adalah bahwa arah 
kebijakan pendanaan pembangunan berbasis ekologi perlu dijalankan 
dengan kerangka pikir yang dapat mengarahkan pada pelaksanaan yang 
baik. 

Dalam perspektif direktif, pendanaan pembangunan perlu diarahkan 
untuk menggunakan sistem kelembagaan yang tersedia sebagai upaya 
penguatan kelembagaan yang ada. Pembentukan kelembagaan baru 
di daerah akan berimplikasi pada kebutuhan pembiayaan operasional 
organisasi baru sehingga beban pemerintah menjadi bertambah. Sistem 
pelaksanaan pendanaan pembangunan berbasis ekologi juga harus 
efektif dan efisien. Regulasi yang disusun hendaknya memaksimalkan 
pemanfaatan sistem yang telah terbangun atau meningkatkan 
kapasitasnya. Tidak kalah penting juga bahwa sistem pendanaan 
pembangunan berbasis ekologi harus dapat dijalankan dengan praktis 
sehingga berbiaya murah. 

Dalam perspektif kebijakan regulatif, PP No. 46 tahun 2017 tentang 
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup telah menjadi salah satu sentral 
kebijakan pendanaan pembangunan berbasis ekologi. Namun demikian 
untuk operasional pelaksanaan pendanaan pembangunan berbasis 
ekologi masih membutuhkan kebijakan turunannya. Kebijakan turunan 
tersebut dapat berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, Peraturan Menteri Keuangan, termasuk Peraturan Direktur 
Jenderal, dan Peraturan Direktur BPDLH terkait.
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Materi regulasi yang hingga saat ini belum ada dan diperlukan untuk 
implementasi pendanaan pembangunan berbasis ekologi antara lain 
adalah:

1. Cara mengakses pendanaan, termasuk di dalamnya adalah skema 
mengakses, format proposal, dan prasyarat yang dibutuhkan. Cara 
mengakses pendaan akan sangat berbeda menurut mekanisme 
penyaluran dana yang dapat berupa: perdagangan karbon, pinjaman, 
subsidi, hibah, dan/atau mekanisme lainnya.

2. Mekanisme penjaminan dan pengendalian mutu untuk pengukuran 
pelaporan dan verifikasi (QA/QC MRV). QA/QC merupakan 
kebutuhan internal entitas namun penting untuk membuktikan 
bahwa proses MRV yang dilakukan oleh entitas tersebut telah sesuai 
dengan syarat-syarat dan standar metodologis tertentu.

3. Mekanisme monitoring dan evaluasi benefit sharing mechanism, 
baik untuk yang berbasis yurisdiksi, non yurisdiksi, maupun hybrid. 
Siapa yang melakukan monitoring dan evaluasi, proses dan tahapan 
mana yang perlu dimonitor dan dievaluasi, serta tata waktunya 
merupakan beberapa pertanyaan utama yang perlu dijelaskan 
dalam mekanisme monitoring dan evaluasi tersebut.

Mengingat arah pembangunan global yang berkembang saat ini, ke 
depan, pendanaan pembangunan berbasis ekologi akan semakin 
menguat dan meningkat. Kesiapan Indonesia dalam menyongsong era 
pendanaan tersebut harus diperkuat. Pembelajaran dari RBP REDD+ dari 
FCPF World Bank merupakan pembelajaran berharga dari Kalimantan 
Timur untuk Indonesia.
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