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Ringkasan
Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan (SDH) dapat menciptakan
Eksekutif kesenjangan ﬁskal yang nggi bagi daerah yang melakukannya. Kesenjangan
(Executive ﬁskal tersebut perlu direduksi dengan kebijakan insen f ﬁskal bagi daerah yang
Summary) mampu mempertahankan tutupan hutannya agar laju pertumbuhan ekonominya
tetap terjaga.
Skema transfer anggaran dari pusat ke daerah yang saat ini berlaku adalah:
Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insen f Daerah
(DID), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Desa, dan Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Skema tersebut dapat diop malkan agar menjadi insen f bagi daerah yang
memiliki perha an pada ak vitas perlindungan dan konservasi lingkungan dan
SDH. Namun, skema tersebut sering kontra-produk f dengan tujuan ekologis.
Oleh karena itu, skema transfer ﬁskal ke daerah perlu dimodiﬁkasi, dengan
menambahkan indikator ekologi sebagai salah satu persyaratannya (atau transfer
ﬁskal berbasis ekologis, ecological ﬁscal transfer/EFT).
Modiﬁkasi pada berbagai skema tersebut dak semuanya dapat
mengakomodir indikator ekologi terkait ekosistem hutan. DAU dan Dana Desa
merupakan instrumen pemerataan ﬁskal yang indikator utamanya adalah celah
ﬁskal, menyangkut penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dasar.
Sementara DBH merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan
angka persentase tertentu berdasarkan prinsip by origin atau sesuai daerah
penghasil dan prinsip Based on Actual Revenue atau sesuai dengan penerimaan
yang dihasilkan. Di samping itu keragaman pologi ekosistem sangat nggi di
Indonesia menyebabkan dak semua daerah memiliki ekosistem hutan. Oleh
karena itu, daerah dak memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan
indikator ekologi terkait ekosistem hutan pada skema pemerataan ﬁskal. Dengan
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demikian, peluang penggunaan
indikator ekologi lebih
dimungkinkan dapat diterapkan
pada skema DAK Kehutanan dan DID
karena DAK Kehutanan terkait
dengan fasilitasi pembangunan
kehutanan dan DID diberikan
sebagai insen f kinerja daerah yang
m e m u n g k i n ka n u n t u k m e n g gunakan kriteria ekologi.
Untuk mengimplementasikan
transfer ﬁskal berbasis ekologi pada
DAK Kehutanan dan DID, diperlukan
upaya sebagai berikut:
a. Pada skema DID, perlu penambahan indikator kinerja
baru, yaitu IKLH (Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup) sebagai
indikator yang universal dan
potensial dapat dipenuhi oleh
semua daerah. KLHK perlu
mengusulkan ke Kementerian
Keuangan agar IKLH dimasukkan
menjadi variabel indikator DID
tahun berikutnya.
b. Pada skema DAK Kehutanan,
perlu penambahan kriteria teknis
berupa tutupan hutan sebagai
penyedia jasa lingkungan
memerlukan legalitas berupa
Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (Permen
LHK). Hal ini agar daerah dengan

tutupan hutan nggi dapat
menjadi sasaran lokasi kegiatan
DAK Kehutanan. Kegiatan yang
dapat dilakukan adalah kegiatan
peningkatan kesejahteraan
m a sya ra kat s e k i ta r h u ta n .
Merespon adanya perubahan
mekanisme alokasi DAK di tahun
2021 yang bersifat programa k
maka perlu langkah-langkah
sebagai berikut: 1) Berkoordinasi
d e n ga n B a p p e n a s s e b a ga i
ins tusi yang berwenang dalam
perencanaan pembangunan
nasional agar DAK LHK dapat
dimanfaatkan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi
masyarakat sekitar kawasan
lindung dan konservasi dan
menyusun program khusus atau
major project pembangunan LHK
yang akan didanai oleh DAK; 2)
Mengajukan alokasi DAK non ﬁsik
untuk peningkatan kapasitas
ekonomi masyarakat sekitar
hutan; 3) Penambahan alokasi
DAK LHK; 4) Memasukkan kriteria
tutupan hutan lindung dan
konservasi dalam mekanisme
DAK maupun dalam mekanisme
pendanaan llingkungan hidup
lainnya.

Salah satu strategi penurunan
e m i s i ga s r u m a h ka ca s e kto r
kehutanan dan lahan yaitu dengan
mengurangi laju deforestasi sampai
kurang dari 325.000 ha/tahun. Hal
ini berar Indonesia diharapkan
dapat menjaga keberadaan atau
mengonservasi hutan alam atau
hutan sekunder baik yang berada di
dalam kawasan hutan dan areal
penggunaan lain (APL) (Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

2019). Namun, hal tersebut bukan
sesuatu yang mudah. Mencegah
pembukaan hutan alam untuk
perkebunan khususnya kelapa sawit,
hutan tanaman industri, atau
pertambangan memberikan
konsekuensi terhadap laju
pertumbuhan ekonomi khususnya di
daerah yang perekonomiannya
sangat bergantung pada sumber
daya alam.
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Mengonservasi hutan alam/
sekunder memberikan manfaat
e ko l o g i s te ta p i s e ka l i g u s m e nimbulkan kehilangan kesempatan
memperoleh penerimaan ekonomi
dari pemanfaatan SDH tersebut oleh
sektor lain. Selain itu, biaya yang
dibutuhkan untuk mengonservasi
hutan alamnya cukup nggi. Di sisi
lain daerah dengan luas tutupan
hutan tersisa yang nggi cenderung
memperoleh Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan dana perimbangan yang
lebih kecil daripada daerah dengan

Tr a n s f e r ﬁ s k a l a n t a r a
Temuan Kunci
(Key Findings) pemerintah pusat dan daerah
merupakan skema pendistribusian
penerimaan negara untuk
mengurangi kesenjangan ﬁskal di
antara pemerintah pusat dan
daerah, serta sebagai kompensasi
atas pelaksanaan kegiatan yang
menghasilkan manfaat yang dapat
diterima oleh berbagai pihak di luar
batas wilayah daerahnya (spillover
beneﬁts) (Ring et al., 2010; Irawan,
2014). Skema transfer ﬁskal antara
pemerintah pusat dan daerah dapat
menjadi instrumen untuk
mendukung pembiayaan
perlindungan hutan (Kumar &
Managi, 2009; Nurfatriani, 2016).
Tr a n s fe r ﬁ s k a l t e r s e b u t
diharapkan dapat menjadi salah satu
instrumen kebijakan ﬁskal yang
dapat meningkatkan preferensi
pemerintah daerah untuk
melindungi SDHnya. Hal ini menjadi
sangat sejalan bagi pencapaian NDC
Indonesia. Meskipun demikian,
skema transfer ﬁskal yang terjadi
saat ini sering kontra-produk f
dengan tujuan ekologis. Sebagai
contoh, pembagian DBH dana
reboisasi (DR) masih didasarkan

luas tutupan hutan tersisa yang lebih
sedikit akibat kegiatan eksploitasi
SDH. Dengan demikian, konservasi
hutan ini menciptakan kesenjangan
ﬁskal di mana kebutuhan ﬁskal
daerahnya lebih nggi daripada
kapasitas ﬁskalnya. Oleh karena itu,
diperlukan kebijakan ﬁskal yang dapat
mendorong daerah untuk mempertahankan tutupan hutannya untuk
menjaga pertumbuhan ekonominya
seiring dengan manfaat ekologis yang
dihasilkan.

pada ngkat produksi kayu yang
dihasilkan oleh daerah. Semakin
nggi produksi kayu di daerah, yang
ar nya semakin nggi kerusakan
hutan, semakin nggi dana bagi hasil
yang diterimanya.
O l e h k a r e n a i t u , s ke m a
transfer ﬁskal ke daerah perlu
dimodiﬁkasi. Salah satunya bisa
dengan menambahkan indikator
ekologi sebagai salah satu
persyaratannya, atau lebih dikenal
dengan transfer ﬁskal berbasis
ekologi (ecological ﬁscal
transfer/EFT). Konsep tersebut
sudah diinisiasi di beberapa negara
seper Portugal, India, Jerman, dan
Brazil, yang digunakan sebagai
skema penyaluran penerimaan
negara kepada pemerintah daerah
yang melakukan kegiatan konservasi
sebagai kompensasi opportunity loss
akibat mengutamakan kegiatan
konservasi (Köllner et al., 2002; Ring,
2008; Kumar & Managi, 2009).
Skema transfer keuangan dari
pusat ke daerah yang saat ini berlaku
adalah: DAU, DAK, DID, DBH, Dana
Desa, dan Dana Otsus. Namun
modiﬁkasi dengan memasukkan
indikator ekologi pada berbagai
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skema tersebut dak semuanya
dapat menjadi skema insen f bagi
pemeliharaan ekosistem hutan.
DAU, DBH, dan Dana Desa
merupakan instrumen pemerataan
ﬁskal yang indikator utamanya
adalah celah ﬁskal, menyangkut
penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik dasar. Di samping
itu keragaman pologi ekosistem
sangat nggi di Indonesia

menyebabkan dak semua daerah
memiliki ekosistem hutan. Oleh
karena itu, daerah dak memiliki
kesempatan yang sama untuk
menggunakan indikator ekologi
terkait ekosistem hutan pada skema
pemerataan ﬁskal. Dengan
demikian, peluang penggunaan
indikator ekologi lebih dimungkinkan dapat diterapkan pada skema
DAK Kehutanan dan DID.

Untuk mengimplementasikan
transfer ﬁskal berbasis ekologi di
Indonesia, dua skema berikut ini
dapat dijadikan pilihan dengan
beberapa penyesuaian sebagai
berikut:
1) DAK Kehutanan
S a s a ra n p e n g g u n a a n D A K
Kehutanan masih berorientasi
pada perbaikan hutan dan lahan
kri s, dan saat ini sudah
ditambah pada sasaran
peningkatan kesejahteraan
masyarakat sekitar hutan melalui pengembangan Perhutanan
Sosial dan penguatan kelompok
tani hutan (KTH), pengemb a n ga n K P H , d a n Ta h u ra .
Penggunaan DAK Kehutanan ke
depan seharusnya dapat
d i a l o ka s i ka n s e l a i n u n t u k
sasaran penggunaan seper
yang dijelaskan sebelumnya,
sekaligus sebagai insen f untuk
kegiatan konservasi hutan.
Untuk itu usulan reformulasi
kebijakan DAK Kehutanan adalah
sebagai berikut:
a) Mekanisme alokasi DAK pada
tahun 2021 akan dilakukan
secara programa k, di mana
DAK Kehutanan diarahkan
untuk mendukung program
penanggulangan kemiskinan

dan ketahanan pangan. Untuk
itu perlu ada reformulasi arah
kebijakan penggunaan DAK
Kehutanan dak hanya untuk
kegiatan RHL, dan Perhutanan
Sosial saja tapi juga menyasar
ke pemberian insen f bagi
d a e ra h ko n s e r va s i ya n g
menjaga tutupan hutannya.
Dengan demikian sasaran
lokasi penerima DAK
Kehutanan dapat bertambah
ke daerah dengan tutupan
hutan ng gi (khususnya
kawasan lindung dan
konservasi), dengan kegiatan
yang bisa dilakukan adalah
penguatan kesejahteraan
masyarakat sekitar hutan.
Hal ini bertujuan sebagai
reward bagi daerah yang
menjaga tutupan hutannya
tetap nggi sehingga
distribusi alokasi DAK
Kehutanan dapat dilakukan
secara adil dan sekaligus juga
mendukung program
prioritas nasional. Kendala
yang dihadapi adalah data
luas tutupan hutan saat ini
hanya sampai di level
provinsi;
b) Perlu penambahan program
khusus sebagai program yang
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akan didanai oleh DAK
dengan lintas bidang yaitu
program Lingkungan Hidup
dan Kehutanan serta
Ketahanan Bencana. Hal ini
berdasarkan pada permbangan bahwa salah satu
agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2020-2024,
adalah Membangun
L i n g k u n ga n H i d u p , M e ningkatkan Ketahanan
Bencana dan Perubahan
Iklim;
c) Perlu ada inovasi kebijakan
baru berupa jenis alokasi DAK
Non Fisik untuk peningkatan
kapasitas masyarakat sekitar
hutan;
d) Perlu ada peningkatan alokasi
DAK Kehutanan dan
Lingkungan Hidup agar
kegiatan yang didanai
memiliki ngkat manfaat
yang signiﬁkan.
2) Dana Insen f Daerah (DID)
DID mendasarkan pada kriteria/
kategori tertentu dengan tujuan
untuk memberikan penghargaan
atas perbaikan dan/atau
pencapaian kinerja tertentu di
bidang tata kelola keuangan
d a e ra h , p e l ay a n a n u m u m
pemerintahan, pelayanan dasar
publik, dan kesejahteraan
masyarakat. Potensi memasukkan indikator tutupan hutan ke
dalam indikator kinerja pada
alokasi DID cukup besar, namun
m e n g h a d a p i ta n ta n ga n d i
a n t a ra nya ya i t u i n d i ka t o r
ekosistem hutan bukan
merupakan indikator yang
b e rs i fat u n i ve rs a l , ka re n a
Indonesia merupakan negara
kepulauan dengan perairan laut
yang luas. Di samping itu,

terdapat kabupaten yang
memiliki pe ekosistem kering.
Ekosistem tersebut memiliki
curah hujan yang rendah dan
bervegetasi sabana (savanna),
sehingga tutupan hutan dak
dapat diberlakukan bagi daerah
yang memiliki pe ekosistem
tersebut. Oleh karena itu,
indikator lingkungan yang
bersifat umum merupakan
prasyarat agar dapat dimasukkan pada perhitungan alokasi
DID dan dapat diakses secara adil
oleh semua daerah. Dalam hal
ini, indikator kinerja baru yang
dapat diusulkan adalah IKLH.
Kendala yang dihadapi adalah
data IKLH ini juga hanya ada di
level provinsi.
Beberapa implikasi yang
diperlukan untuk menjalankan
mekanisme tersebut antara lain:
a) Implementasi DAK sebagai
skema transfer ﬁskal berbasis
ekologi rela f lebih mudah,
karena hanya melibatkan KLHK
terutama dalam penentuan
kriteria teknis untuk menentukan daerah penerima.
Penambahan kriteria teknis
berupa tutupan hutan kawasan
lindung dan konservasi sebagai
p e ny e d i a j a s a l i n g k u n ga n
memerlukan legalitas berupa
Permen LHK. Sebagai implikasi
dari rekomendasi kebijakan yang
diusulkan, diperlukan ndak
lanjut dari satuan kerja di KLHK
sebagai berikut:
• Biro Perencanaan: (1) Menyusun kriteria teknis
tambahan yaitu kriteria
daerah dengan tutupan hutan
kawasan lindung dan
konservasi agar sasaran lokasi
kegiatan DAK Kehutanan
dapat dilaksanakan di daerah
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dengan tutupan hutan nggi;
(2) Berkoordinasi dengan
Bappenas untuk menambah
program khusus yang akan
didanai oleh DAK dengan
lintas bidang yaitu program
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan serta Ketahanan
Bencana serta mereformulasi
agar DAK LHK dapat
dimanfaatkan untuk meningkatan pemberdayaan
ekonomi masyarakat sekitar
kawasan lindung dan
konservasi; (3) Berkoordinasi
dan mengusulkan pendanaan
DAK Non Fisik ke Kementerian
Keuangan untuk peningkatan
kapasitas ekonomi masyarakat sekitar hutan; dan (4)
Berkoordinasi dan mengusulkan penambahan alokasi
DAK LHK ke Kementerian
Keuangan.
• Direktorat Bina Usaha
Perhutanan Sosial dan Hutan
Adat: menyusun rancangan
kegiatan peningkatan
kesejahteraan masyarakat
sekitar hutan yang dapat
didanai DAK Kehutanan.
• Direktorat Inventarisasi dan
Pemantauan Sumber Daya
Hutan: menyiapkan database
luas tutupan hutan sampai
dengan ngkat kabupaten.
b) Kebijakan yang diperlukan bagi
implementasi transfer ﬁskal yang
memasukkan indikator ekologi
melalui DID adalah penambahan
indikator kinerja baru. IKLH
merupakan indikator yang
universal dan potensial dapat
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dipenuhi oleh semua daerah.
KLHK perlu mengusulkan ke
Kementerian Keuangan agar
IKLH dimasukkan menjadi
indikator dalam penyaluran DID
tahun berikutnya. Tindak lanjut
yang diperlukan dari satuan kerja
KLHK adalah sebagai berikut:
• Biro Perencanaan: menyusun
dokumen terkait usulan
penambahan indikator IKLH
dalam penyaluran DID ke
Direktorat Pembiayaan dan
Tran sfer No n D an a Peri m b a n ga n , Ke m e nte r i a n
Keuangan.
• Direktorat Inventarisasi dan
Pemantauan Sumber Daya
Hutan: menyiapkan database
luas tutupan hutan sampai
dengan ngkat kabupaten.
• Unit kerja di Ditjen
Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan:
menyiapkan dan memfasilitasi database IKLH sampai ke
ngkat kabupaten.
T i n d a k l a n j u t ya n g p e r l u
dilakukan oleh ins tusi di luar KLHK
untuk implementasi DID dengan
indikator IKLH adalah sebagai
berikut:
• Direktorat Pembiayaan dan
Tra n s fe r N o n D a n a P e r imbangan, Kementerian
Keuangan: menyiapkan
formula bagi penggunaan
indikator IKLH dalam
penyaluran DID.
• Pemerintah Daerah Provinsi
dan Kabupaten: menyiapkan
database IKLH sampai ke
ngkat kabupaten.
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