
 
Perekonomian Hijau Indonesia 435 
ROWLAND B. F. PASARIBU 

PEREKONOMIAN HIJAU INDONESIA 

Dalam ungkapan yang paling sederhana green-economy/ ekonomi hijau dapat didefinisikan 
sebagai sesuatu yang rendah karbon, efisien dalam sumberdaya dan inklusif secara sosial. 
Walaupun ekonomi hijau menawarkan strategi pengembangan yang dapat menghindari suatu 
konflik antara tujuan-tujuan pengembangan lingkungan dan social, dalam konteks 

Negara Indonesia, pemasukan sosial dapat juga merupakan salah satu dari tiga unsur-unsur 
yang perlu untuk diprioritaskan karena unsur tersebut merupakan unsure yang paling 
konsisten dengan agenda pengembangannya. Walaupun berbagai indikator menyatakan 
bahwa pembangunan ekonomi Indonesia belum mengikuti beberapa prinsip yang penting 
dari ekonomi hijau Negara Indonesia baru-baru ini tengah membuat langkah-langkah penting 
dan konkret ke arah penerapan ekonomi hijau terutama sekali dalam tahap perencanaan 
dan dasar hukumnya. Namun demikian masih terdapat tantangan yang sangat besar. 
Tantangan tersebut termasuk penggunaan subsidi energy yang besar; tidak terdapat target 
yang jelas dalam berbagai program dan kebijakan; kordinasi sub-optimal; serta kurang 
mantapnya sistem perangsang. Laporan ini membahas beberapa strategi dalam rangka 
meningkatkan harapan keberhasilan dari banyak kegiatan yang baik ke arah ekonomi hijau di 
Indonesia. 

Dunia saat ini menghadapi masalah serius berupa krisis pangan dan air, volatilitas harga 
komoditas dan energi, peningkatan emisi gas rumah kaca, kesenjangan pendapatan, 
ketidakseimbangan fiskal kronis dan terorisme (World Economic Forum, 2012). Masalah 
ketidakseimbangan fiskal kronis dialami oleh sebagian besar negara maju, sedangkan 
masalah serius lainnya sangat rentan dialami oleh negara berkembang. 

Peningkatan permintaan global terhadap pangan, energi dan infrastruktur yang dipenuhi 
dengan pendekatan “business as usual” akan membuat dukung ekologi dunia tidak akan 
mampu memenuhinya. Konsekuensinya, terjadi volatilitas harga komoditas dan energi, 
polusi yang tak terkendali, kerusakan kesehatan manusia, dan kehilangan sistem 
keanekaragaman hayati. 

Keterbatasan daya dukung alam serta berbagai dampak akibat pelaksanaan pembangunan 
secara “business as usual” tersebut, mendorong kita untuk memikirkan suatu konsep 
kebijakan pertumbuhan yang mampu mensinergikan pertumbuhan ekonomi dengan 
keterbatasan sumber daya alam serta upaya perlindungan lingkungan. Salah satu konsep 
yang relevan adalah pertumbuhan hijau. Hingga saat ini belum ada konsensus mengenai 
pengertian “hijau”, namun secara retoris sering dimaksudkan sebagai sesuatu yang ramah 
terhadap lingkungan. 

Pertumbuhan hijau dimaksudkan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan 
pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan (OECD, 
2011a), efisien dalam penggunaan sumber daya alam yang bersih, meminimalkan polusi dan 
dampak lingkungan serta tahan bencana (World Bank, 2012a). Selain itu, pertumbuhan 
hijau menekankan pada kemajuan ekonomi yang ramah lingkungan dalam rangka 
mendorong pengurangan emisi dan pembangunan inklusif secara sosial (UN ESCAP, 2010). 
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Pertumbuhan hijau juga penting untuk menangani dampak perubahan iklim serta berkaitan 
erat dengan konsep ekonomi hijau yang bertujuan untuk pemerataan dan peningkatan 
kesejahteraan sosial, dan secara signifikan mengurangi risiko kerusakan lingkungan dan 
kelangkaan ekologis (UNEP, 2011). 

Strategi Pertumbuhan Hijau 

Strategi pembangunan nasional harus didasarkan pada kekuatan, hambatan dan tantangan 
masing-masing negara (OECD, 2012a). Negara maju, emerging market, dan negara 
berkembang mempunyai peluang dan tantangan yang berbeda dalam upaya meng‘hijau’kan 
pertumbuhannya, tergantung situasi politis dan ekonomi masing-masing (OECD, 2011a). 
Suatu strategi pertumbuhan hijau yang baik akan mampu menyediakan manfaat lingkungan 
dan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan. Namun demikian, 
strategi ini bukanlah satusatunyasolusi untuk mengatasi kesulitan yang dialami oleh suatu 
negara. Apabila pertumbuhan ekonomi tidak cukup baik yang disebabkan masalah kebijakan 
atau kelembagaan, maka pertumbuhan hijau tidak akan mampu meningkatkan pertumbuhan 
dimaksud apabila masalah strukturalnya tidak dibenahi terlebih dahulu. 

Dalam jangka pendek, umumnya kebijakan hijau akan membutuhkan banyak pembiayaan 
seperti biaya operasional dan biaya investasi yang cukup tinggi. Sedangkan dalam jangka 
panjang, kebijakan hijau dirancang untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan berkontribusi 
pada pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Dalam jangka pendek biasanya akan 
terjadi trade-off antara upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan dengan pertumbuhan 
ekonomi. 

Oleh karena itu, kebijakan pertumbuhan hijau perlu dirancang dengan tujuan khusus untuk 
memitigasi trade-off dimaksud dengan memaksimalkan sinergi dan manfaat ekonomi jangka 
pendek seperti penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan serta peningkatan 
efisiensi. 

Transisi menuju paradigma hijau memerlukan perubahan mendasar dalam merumuskan 
kebijakan ekonomi, sosial dan lingkungan. Integrasi ketiga dimensi tersebut dalam 
perumusan kebijakan adalah sebuah keharusan. Namun demikian, perlu dirumuskan sebuah 
solusi kebijakan yang saling menguntungkan. Upaya untuk pengentasan kemiskinan, 
penciptaan lapangan pekerjaan dan pemberian akses layanan kesehatan, pendidikan yang 
berkualitas dan semua fasilitas yang dapat dinikmati oleh suatu masyarakat modern harus 
dilakukan sejalan dengan penghargaan terhadap sumber daya alam dan lingkungan untuk 
mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. 

Transformasi ke pertumbuhan hijau tentunya membutuhkan pembiayaan yang besar, 
transfer teknologi serta dukungan sumber daya manusia yang memadai. Sangat mungkin 
terjadi kesenjangan antara tingkat perkembangan dan kesiapan transformasi dimaksud. 
Untuk menutup kesenjangan tersebut, diperlukan suatu terobosan dalam pengembangan 
dan penerapan teknologi serta pembangunan kapasitas yang diharapkan mampu membuka 
alternatif pekerjaan dan keterampilan bagi masyarakat yang selama ini menyandarkan 
kegiatan ekonomi kepada sumber daya alam. 
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Selain itu, konsep pertumbuhan hijau tidak boleh mendikte dan tidak mengarahkan kepada 
hambatan teknis baru untuk perdagangan serta tidak menerapkan persyaratan-persyaratan 
baru untuk akses ke pembiayaan atau bantuan negara donor. Konsep pertumbuhan hijau 
harus dirancang sebagai suatu konsep rumah tumbuh dan memperhitungkan kekhasan dan 
tingkat pembangunan di setiap negara berkembang. 

Untuk melaksanakan pertumbuhan hijau, OECD mengusulkan suatu strategi yang terdiri 
atas 5 proses berikut: 

1. Memenuhi kebutuhan untuk mencapai pertumbuhan hijau. Kebutuhan model 
pertumbuham ekonomi hijau sangat tergantung pada kegiatan ekonomi dalam suatu 
negara. Sektor-sektor ekonomi yang potensial pada pelaksanaan pertumbuhan hijau 
merupakan sektor yang menjadi objek dalam model pertumbuhan hijau. 

2. Menghilangkan penghambat pencapaian pertumbuhan hijau. Pencapaian pertumbuhan 
ekonomi akan lebih efektif jika hambatan seperti sistem pajak yang tidak mengarah 
pada kelestarian lingkungan dihilangkan, dan diberikan insentif bagi pembanguan yang 
berorientasi kepada sustainable economy. 

3. Strategi politik dalam pengaplikasian pertumbuhan hijau. Peranan politik sangat 
menentukan keberhasilan pertumbuhan hijau, hal ini sangat diperlukan untuk 
mendukung keberlangsungan suatu model pertumbuhan. 

4. Pengukuran indikator pertumbuhan hijau. Indikator pertumbuhan hijau ini digunakan 
dalam pemantauan dan pengukuran keberhasilan suatu model pertumbuhan di suatu 
negara. Oleh karena itu, pengembangan indikator pertumbuhan hijau sangat diperlukan 
dalam strategi pelaksanaan pertumbuhan hijau. 

5. Penerapan konsep pertumbuhan hijau secara berkesinambungan. Setelah tahapan 
sebelumnya telah dilakukan maka yang perlu dilakukan adalah pelaksanaan 
pertumbuhan hijau yang terarah dalam waktu yang berkelanjutan. 

Pertumbuhan Hijau dan Negara Berkembang 

Emisi gas rumah kaca (GRK) dari negara berkembang (minus China), hanya berkisar 20% 
dari total emisi GRK global (New York Times, 2007). Namun demikian, apabila konsep 
pertumbuhan ekonomi negara berkembang mengikuti konsep pertumbuhan ekonomi yang 
dilaksanakan negara maju, maka total emisi GRK global diyakini akan meningkat cukup 
drastisdan cepat. Kekhawatiran ini cukup beralasan dengan makin meningkatnya kapasitas 
dan kontribusi negara berkembang pada perekonomian global pada beberapa tahun 
terakhir. Namun sayangnya hal ini juga dibarengi dengan meningkatnya emisi GRK dan 
penggunaan sumber daya alam. Dampak sosial dan ekonomi dari penurunan kualitas 
lingkungan merupakan tantangan serius yang dihadapai negara berkembang mengingat 
ketergantungan mereka pada sumber daya alam untuk pertumbuhan ekonomi dan 
kerentanan terhadap energi, makanan, air bersih, perubahan iklim dan risiko cuaca ekstrim. 
Perubahan iklim yang terjadi sejak beberapa decade yang lalu, sangat mungkin disebabkan 
oleh aktivitas manusia. Negara-negara berkembang yang belum begitu besar kontribusinya 
terhadap upaya penurunan produksi emisi gas rumah kaca, pada akhirnya justru menjadi 
pihak yang paling banyak terkena dampak perubahan iklim, khususnya yang terjadi pada 
masyarakat miskin yang ada di dalamnya. 
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Kondisi demikian cukup ironis, mengingat negara berkembang masih memerlukan 
pertumbuhan ekonomi untuk pemenuhan tujuan pembangunan masing-masing negara, 
namun di sisi lain mereka juga dituntut untuk mulai mempertimbangkan aspek lingkungan 
dalam pembangunannya. Prinsip “common but differentiated responsibilities” memang masih 
cukup relevan diperjuangkan mengingat kebutuhan untuk melindungi lingkungan tidak harus 
dengan mengorbankan hak negara berkembang untuk pembangunan. Perlu mekanisme 
kompensasi yang menguntungkan negara berkembang, baik keuangan maupun teknologi 
transfer agar tercapai situasi yang saling menguntungkan antara negara maju dan negara 
berkembang. Oleh karena itu, negara berkembang mempunyai peran yang sangat vital 
dalam pencapaian pertumbuhan hijau global. 

Bagi negara berkembang, konsep pertumbuhan hijau secara politis dapat diterima 
sepanjang konsep tersebut berkontribusi positif terhadap upaya pengentasan kemiskinan 
dan pencapaian tujuan pembangunan milenium termasuk dampak dari perubahan iklim. 
Upaya mitigasi perubahan iklim dengan pengurangan emisi GRK akan menghasilkan 
berbagai dampak positif bagi kehidupan manusia seperti pengembangan sumber-sumber 
energi terbarukan yang akan berdampak terhadap pengurangan polusi udara serta 
kesehatan manusia. Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan bahwa 1,5 juta bayi meninggal setiap tahunnya 
sebagaidampak polusi udara dari bahan bakar padat. Lebih dari 85% diantaranya (sekitar 1.3 
juta jiwa) disebabkan oleh sisa-sisa pembakaran batu bara. Dampak positif lainnya adalah 
makin kuatnya ketahanan energi suatu negara. Pasokan energi menjadi lebih fleksibel 
dikarenakan tersedianya berbagai sumber energi pengganti dan berkurangnya 
ketergantungan pada impor bahan bakar fosil. 

Pertumbuhan Hijau dan G20 

Pembahasan isu pertumbuhan hijau di G20 merupakan salah satu agenda prioritas dari 
Keketuaan Meksiko pada G20 tahun 2012. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk 
mempromosikan pembangunan berkelanjutan baik untuk infrastruktur, efisiensi energi, 
pembangunan berorientasi lingkungan, dan perjuangan menghadapi perubahan iklim. 
Agenda  pertumbuhan hijau di G20, pertama kali diperkenalkan pada KTT Seoul, 2010. 
Masuknyaagenda pertumbuhan hijau diharapkan mampu, secara simultan, mempercepat 
pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja serta memenuhi berbagai tantangan lingkungan 
dan sosial. 

Pembahasan pertumbuhan hijau diharapkan mampu mengeksplorasi new source of growth 
melalui kebijakan yang berorientasi pada inovasi dengan pemanfaatan teknologi maju yang 
baru, terutama di energi bersih dan inovasi yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan 
informasi. Pemanfaatan teknologi dan inovasi tersebut diharapkan menjadi pendorong 
utama dalam penciptaan lapangan kerja dan kompetensi baru. Aspirasi ini kembali 
didengungkan pada KTT Cannes, 2011 di mana para pemimpin G20 berkomitmen untuk 
menerapkan kebijakan untuk memacu inovasi dan penerapan teknologi energi bersih dan 
efisien. Berdasarkan hal-hal tersebut, Meksiko menjadikan pertumbuhan hijau sebagai salah 
satu agenda prioritas pada KTT Los Cabos, 2012. 
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Pembahasan pertumbuhan hijau perlu didukung dengan pembaharuan komitmen politis 
mengenai pembangunan berkelanjutandan pertumbuhanhijau.Dalam konteks ini, 
pembahasan promosi pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan hijau dan penanganan 
perubahan iklim dibahas oleh Subkelompok Kerja Energi dan Pertumbuhan pada Kelompok 
Kerja Energi dan Komoditas pada Track Keuangan dan Kelompok Kerja Pembangunan pada 
Track Sherpa. 

Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20, pada pertemuannya, tanggal 25-26 
Februari 2012, di Mexico City, meminta OECD, Bank Dunia dan lembaga terkait di PBB, 
untuk menyiapkan suatu laporan yang menyajikan berbagai opsi bagi negara-negara G20 
mengenai upaya untuk memasukkan pertumbuhan hijau dan kebijakan pembangunan 
berkelanjutan ke dalam agenda reformasi struktural. Opsi kebijakan yang disiapkan 
tersebut harus disesuaikan dengan kondisi dan tingkat pembangunan tiap-tiap negara. 
Selanjutnya, para Menteri dan Gubernur tersebut juga berjanji akan memberikan kontribusi 
pada persiapan laporan dan dengan sukarela menginformasikan tindakan masing-masing 
negara untuk mengintegrasikan pertumbuhan hijau dan pembangunan berkelanjutan ke 
dalam agenda reformasi struktural. 

Laporan ini menyediakan seperangkat opsi/pilihan kebijakan bagi negara-negara, yang dapat 
dimanfaatkan untuk merancang suatu strategi pertumbuhan hijau, antara lain: 

− Reformasi struktur pajak dan pungutan, dengan dengan memperhatikan harga 
eksternalitas lingkungan yang negatif, seperti emisi polusi dan penggunaan sumber daya 
alam yang langka secara tidak efisien. 

− Reformasi yang meningkatkan kerja dari pasar produk,di mana sinyal harga 
memerlukan pasar yang berfungsi dengan baik dalam rangka memberikan insentif untuk 
mengurangi eksternalitas tersebut dan untuk memacu inovasi dan investasi dalam 
aktifitas-aktifitas yang lebih bersih. 

− Peraturan-peraturan lain seperti regulasi dan standar serta pendekatan lain untuk 
mengatasi kegagalan informasi, masalah pengukuran dan bias perilaku untuk melengkapi 
instrument instrumen yang berbasis harga. Pengenaan harga pada eksternalitas 
merupakan suatu elemen penting. Namun pengenaan harga saja tidak akan cukup 
karena pada kondisi tertentu pengenaan harga akan sulit diterapkan atau sinyal harga 
mungkin lemah. 

− Ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk kebijakan yang tepat untuk penyediaan 
infrastruktur hijau. Sebuah perpaduan instrumen pasar dan non-pasar yang tepat 
merupakan hal yang penting pada sektor infrastruktur jaringan dan keduanya akan 
menjadi sesuatu yang sangat penting dalam pelaksanaan pertumbuhan hijau dan 
pembangunan berkelanjutan. 

− Kebijakan-kebijakan Inovasi, di mana kemajuan teknologi sebagai pendorong utama 
pertumbuhan hijau dan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, penyebaran 
yang cepat atas barang, jasa dan teknologi hijau di seluruh dunia akan menjadi sangat 
penting. Oleh karena itu, kebijakan perdagangan dan investasi internasional akan 
berperan cukup penting. 

− Kebijakan sosial yang lebih luas untuk pemanfaatan sinergi dengan lebih baik dan 
meminimalkan trade off antara tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan, termasuk 
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mengkaji kebijakan pasar kerja yang dapat memfasilitasi transisi menuju struktur 
ekonomi yang lebih hijau dan lebih inklusif 

Dalam mengevaluasi elemen kunci dari kebijakan pertumbuhan hijau, desain paket 
kebijakan akan bervariasi sesuai dengan kondisi masing-masing negara dan tingkat 
pembangunan, pertimbangan ekonomi politik dan preferensi sosial. Kondisi pasar juga 
perlu dipertimbangkan dalam mendesain kebijakan. Selanjutnya, desain dan implementasi 
kebijakan sering menimbulkan isu tatakelola pemerintah yang berbeda pada tiap-tiap 
negara. Kesulitan dalam memantau kinerja lingkungan dan kepatuhan, mengumpulkan pajak 
hijau atau menata pasar baru, dapat mempengaruhi pilihan instrumen kebijakan di negara-
negara dengan ekonomi informal yang besar dan di mana ada kapasitas yang lemah dalam 
perancangan kebijakan lingkungan atau pengimplementasiannya. 

Pada saat yang sama, tantangan sosial dan politik dalam mempromosikan pertumbuhan 
hijau dan pembangunan berkelanjutan tidak bisa dianggap sederhana. Perubahan menuju 
ekonomi hijau akan memerlukan transformasi radikal dari model pembangunan saat 
ekonomi (OECD, 2011a). Seperti yang terjadi pada semua proses transformatif, perubahan 
ini kemungkinan akan mengubah keunggulan komparatif jangka pendek dan jangka panjang 
dari negara, industri dan kelompok masyarakat. Pertumbuhan hijau dan pembangunan 
berkelanjutan juga memerlukan perubahan perilaku (Bank Dunia,2012a). Dalam jangka 
pendek, beberapa aspek dari transformasi dapat membebankan biaya dan trade-off antar 
tujuan kebijakan alternatif. Selain itu akan juga mendapat tentangan sosial dan politis dari 
konstituen yang terkena dampaknya, meskipun manfaat dan keberlanjutan akan dinikmati 
dalam jangka panjang. Oleh karena itu potensi biaya dan risiko yang terkait dengan 
reformasi struktural hijau perlu dipertimbangkan secara cermat baik dari sisi waktu 
maupun desain-nya. 

Transisi ke pertumbuhan hijau tidak secara langsung akan membantu mengurangi 
kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan terutama yang kehidupannya sangat terkait 
dengan sumber daya lingkungan. Perlu dukungan peningkatan kapasitas secara konsisten 
agar pertumbuhan ekonomi hijau-nya dapat terus dilanjutkan dan bahkan dipercepat. 
Untuk tujuan ini, setiap dampak yang tidak diinginkan dari tindakan tersebut harus 
dipertimbangkan dalam perancangan kebijakan, seperti dampak yang mungkin terjadi akibat 
dari penggunaan sumber energi yang berasal dari pertanian (misalnya untuk biofuel) untuk 
pasar komoditas. 

Kelompok Kerja Pembangunan G20 (DWG) telah menghasilkan laporan yang menyediakan 
panduan untuk penyiapan kerangka kebijakan nasional pertumbuhan hijau inklusif. Laporan 
yang disiapkan oleh co-fasilitator inclusive green growth (IGG) dan Organisasi Internasional 
(AfDB, OECD, PBB, dan Bank Dunia) ini menyajikan seperangkat opsi kebijakan yang 
fleksibel dan praktis membantu negara berkembang mengidentifikasi dan mengatasi 
hambatan dan kendala untuk mewujudkan pertumbuhan hijau inklusif. Perangkat kebijakan 
dimaksud memerlukan rincian kebijakan spesifik dan generik baik lingkungan, ekonomi 
maupun sosial dan tidak dimaksudkan sebagai sebuah daftar yang pasti namun lebih sebagai 
sebuah dokumen yang perlu di update secara regular. Hal ini diperlukan sebagai gambaran 
inovasi dan investasi jangka panjang untuk menghindari ketergantungan pada infrastruktur 
dan teknologi yang mahal dan tidak efisien. Agar investasi dan kebijakan tersebut dapat 
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berjalan, diperlukan tata kelola dan kerangka kebijakan yang tepat. Untuk itu diperlukan 
peningkatan kapasitas dan knowledge sharing. 

Tool kit atau panduan tersebut diharapkan dapat mendukung upaya dari negara-negara yang 
secara sukarela ingin merancang dan melaksanakan kebijakan pertumbuhan hijau inklusif 
dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan. 
Selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi sektor swasta dan ketersediaan 
sumber daya untuk pertumbuhan hijau. 

Pertumbuhan Hijau dan Indonesia 

Perspektif hijau bukan suatu isu yang asing bagi Indonesia. Strategi pembangunan Indonesia 
mengacu kepada 4 pilar pembangunan yaitu pro-growth, pro-job, pro-poor dan proenvironment. 

Hal ini merefleksikan tujuan pembangunan ekonomi Indonesia tidak hanya mendorong 
pertumbuhan namun juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan pengentasan 
kemiskinan. Untuk mencapai pertumbuhan hijau, Indonesia perlu mempertimbangkan 
kondisi dan daya dukung sumber daya luas lahan baik lahan pertanian, perkebunan, 
kehutanan, dan kelautan serta kandungan sumber daya alam baik yang tidak dapat 
diperbaharui maupun yang dapat diperbaharui. 

Dari sisi dukungan luas lahan, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki hutan 
terbesar dunia, bahkan memiliki hutan hujan tropis terluas di kawasan Asia. Selain itu, lebih 
kurang separuh lahan gambut tropis di dunia berada di Indonesia yaitu lebih kurang seluas 
21 juta hektar. Hutan Indonesia yang juga diandalkan sebagai paru-paru dunia akhir-akhir 
ini mengalami deforestasi yang sangat menyedihkan, bahkan di Kalimantan pada tahun 2010 
hanya tinggal 44,4% dan diperkirakan tahun 2020 semakin berkurang dan tinggal 32.6%. 

Menurut data UNDP, Indonesia merupakan negara terbesar ketiga pelepas karbon, dengan 
lebih dari 80 persen emisi nasional berasal dari perubahan tata guna lahan, terutama 
deforestasi. Bagi Indonesia, hutan bukan hanya terkait dengan cadangan karbon namun 
lebih dari itu adalah kekayaan akan keanekaragaman hayati. Hutan Indonesia merupakan 
rumah dari hampir 30 ribu spesies tumbuhan. Kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia 
terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Jika biota laut diikutsertakan, Indonesia diklaim 
sebagai negara yang paling kaya keanekaragaman hayati. Sayangnya, ketika biodiversitas 
Indonesia menjadi komoditas penting di mata dunia, perlindungan terhadap 
keanekaragaman hayati masih lemah. Banyak biota Indonesia diambil tanpa sepengetahuan 
pihak terkait. Oleh karena itu, keanekaragaman hayati Indonesia harus diperlakukan 
sebagai kekayaan negara yang harus diurus, dipelihara, dikonservasi dengan pemanfaatannya 
secara bijaksana untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Indonesia yang pada beberapa dasawarsa lalu pernah menjadi salah satu negara eksportir 
utama minyak bumi dunia, sekarang telah menjadi net-importing country. Hal ini sangat 
mungkin akan terjadi pula dengan gas alam dan batu bara, apabila keduanya tidak dikelola 
dengan baik dan bijak. Di samping itu, bidang energi termasuk tenaga listrik dan 
transportasi, merupakan salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK) yang cukup 
besar di Indonesia dengan kecenderungan peningkatan yang cukup tinggi dari tahun ke 
tahun. Emisi GRK dari sektor transportasi tahun 2009, mencapai sekitar 67 juta ton CO2 
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dan setiap tahunnya tumbuh dengan laju sekitar 8-12%. Hal ini sejalan dengan semakin 
meningkatnya laju pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi, kendaraan umum, dan 
pertumbuhan pergerakan (trip) penumpang dan barang, baik di daerah perkotaan maupun 
perdesaan. Saat ini sektor transportasi mengkonsumsi sekitar 48% dari konsumsi energi 
primer nasional, khususnya minyak bumi dengan moda yang menyerap konsumsi terbesar 
secara berurutan transportasi darat (88%),udara (7%), perkeretaapian (4%), dan sisanya 
transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan (1%). Peningkatan konsumsi energi 
dipicu oleh harga BBM yang murah dan bersubsidi yang akhirnya berdampak pada 
meningkatnya beban subsidi BBM pada APBN 

Perubahan gaya hidup manusia dari yang boros energi ke perilaku hemat energi akan 
menyelamatkan lingkungan hidup. Perubahan iklim sudah terjadi dan manusia harus 
mengubah gaya hidupnya bila ingin selamat. Konsumsi energi yang berlebihan menjadi salah 
satu penyebab utama kerusakan lingkungan. Sumber daya alam dieksploitasi untuk 
memenuhi konsumsi yang diciptakan, bukan konsumsi yang lahir karena kebutuhan dasar. 
Untuk memenuhi konsumsi itu, bahan bakar fosil dieksploitasi dan tanah untuk pertanian 
dirambah, kebun, hutan tanaman industri, hingga bahan tambang. Perilaku eksploitatif ini 
meningkatkan produksi GRK di udara. Panas sinar matahari yang terhalang oleh GRK 
tersebut akan sulit untuk ke luar selimut atmosfer sehingga sangat berpotensi menaikkan 
suhu bumi. 

Mengingat kondisi tersebut, sangat dirasakan urgensi untuk mengurangi subsidi BBM dan 
mengalihkannya ke sektor yang lebih penting seperti infrastruktur, pendidikan dan 
kesehatan. Namun demikian, kebijakan pengurangan bahkan penghapusan subsidi energi 
seringkali mendapat hambatan politis. Dalam rangka menstabilkan pasokan energi perlu 
dikembangkan strategi kebijakan energi bersih dan berkelanjutan, antara lain melalui 
pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan serta efisiensi energi. Kedua strategi 
kebijakan tersebut tidak saja diyakini mampu menstabilkan pasokan energi namun juga 
mampu mengurangi emisi GRK. 

Disamping itu, diperlukan suatu regulasi yang menjamin keseimbangan pemanfaatan sumber 
daya alam dengan kelestarian daya dukung lingkungan. Penyusunan regulasi dimaksud harus 
didahului dengan kajian menyeluruh terhadap komponen terkait dengan dampak dari 
pengelolaan sumber daya alam bukan regulasi yang mengejar percepatan ekonomi, 
melainkan juga mampu meminimalkan kerusakan lingkungan yang semakin berat. Regulasi 
itu mesti selaras, antara kemanfaatan generasi sekarang dan kelangsungan generasi 
mendatang. 

Pembiayaan investasi infrastruktur hijau pada tahun 2004-2011, menunjukkan tren yang 
meningkat yaitu rata-rata sebesar 26% per tahun, dengan total investasi baru sebesar $247 
milyar pada tahun 2010 dan $260 milyar pada tahun 2011. Adapun total pembiayaan 
investasi baru di bidang energi terbarukan untuk wilayah Asia dan Pasifik pada tahun 2004-
2011, rata-rata meningkat per tahun sebesar $32,7 milyar. 

Peluang pembiayaan investasi hijau sepatutnya bisa optimal dimanfaatkan oleh Indonesia 
mengingat masih rendahnya realisasi investasi hijau. Sebagai gambaran, total konsumsi 
energy dunia yang berasal dari fosil sebesar $630 milyar, sedangkan total konsumsi energi 
dunia yang bersumber dari energi terbarukan sebesar $66 milyar pada tahun 2011. Di 
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samping itu, perkembangan riset dan teknologi di bidang panel surya juga turut membantu 
pengembangan industri hijau dengan penurunan harga modul surya (solar panel) sebesar 
75% sejak tahun 2008. 

Resesi ekonomi dunia pada 2008 telah membuktikan kemampuan ekonomi ramah 
lingkungan untuk menciptakan lapangan kerja. Krisis yang kemudian diperparah oleh inflasi 
dan kredit macet perbankan ini memaksa sejumlah negara memberikan stimulus fiskal 
untuk membuka lapangan kerja. China dan Korea Selatan adalah negara pertama 
yangmemasukkan program hijau dalam stimulus mereka dengan memberikan stimulus 
terutama bagi usaha kecil menengah. 

Bagi Indonesia, hal yang perlu dilakukan Pemerintah adalah peningkatan kuantitas dan 
kualitas informasi mengenai peluang kerja dan keterampilan terkait pertumbuhan hijau. 
Selain itu, diperlukan pula peningkatan kualitas penyediaan keterampilan pada sistem 
pendidikan. Penyiapan suatu sistem pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tinggi, tidak 
hanya akan memfasilitasi kemampuan pekerja untuk mempercepat penyesuaian terhadap 
perubahan pasar tenaga kerja, namun juga dapat meningkatkan kapasitas bisnis dalam 
mengadopsi dan menghasilkan teknologi hijau yang baru. 

Dalam laporan Green and Decent Job dari International Trade Union Confederation 
(ITUC), Indonesia menempati urutan ketiga negara paling potensial menciptakan lapangan 
kerja di bidang ekonomi hijau, setelah Amerika Serikat dan Brazil. Dari laporan tersebut, 
jika Indonesia melakukan investasi 2 persen dari pendapatan negara untuk ekonomi hijau, 
maka dalam lima tahun ke depan, Indonesia bisa menciptakan 4,4-6,3 juta lapangan kerja 
baru. Lebih lanjut disampaikan bahwa investasi sebesar 2 persen dimaksud tidak mesti 
dibiayai dengan anggaran pemerintah, namun bisa dilaksanakan oleh swasta. Adapun 
pekerjaan yang dikategorikan sebagai green jobs meliputi antara lain: pengolahan limbah, 
daur ulang sampah, pertanian organik, pembuatan panel surya, dan berbagai pekerjaan lain 
yang berorientasi terhadap lingkungan. 

Isu utama lainnya yang perlu dicermati adalah peran dari carbon tax/carbon pricing sebagai 
new source of financing dalam mendorong pertumbuhan hijau. Reformasi fiskal yang 
diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang mempertimbangkan lingkungan 
akan memerlukan revisi kebijakan terkait struktur pajak, termasuk pengenaan tambahan 
pajak lingkungan dan review atas subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien. Carbon pricing 
diyakini bisa menjadi salah satu sumber utama pembiayaan perubahan iklim dimasa 
mendatang. Menurut laporan High-level Advisory Group on Climate Change Financing (AGF), 
dengan asumsi harga karbon sebesar $20-$25 per ton, dana yang dapat dihasilkan dari 
negara-negara maju terkait dengan carbon pricing akan mencapai $375 milyar pada tahun 
2020. Untuk itu, upaya pengembangan potensi pasar karbon domestik di Indonesia serta 
perbaikan regulasi yang ada pada tataran global perlu mendapatkan prioritas penanganan. 
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Perkembangan Ekonomi Indonesia Dalam Konteks Jangka Panjang 

Indonesia, dengan standar apa pun, dapat dianggap berhasil dalam meningkatkan PDB per 
kapita. Sejak awal pemerintahan “Orde Baru”, sampai dengan sebelum krisis ekonomi 
Indonesia tahun 1997, telah berhasil meningkatkan pendapatan per kapita hampir empat 
kali lipat. Peningkatan pendapatan rata-rata penduduk Indonesia juga disertai dengan 
penurunan kemiskinan yang luar biasa (lihat Tabel 1). Jumlah orang miskin menurun dari 
54.200.000 orang pada tahun 1976 (40% dari total penduduk) menjadi 22,5 juta orang 
(11% dari total penduduk) pada tahun 1996 (Alisjahbana, Yusuf, Chotib, Yasin, & 
Soeprobo, 2003, p. 3) 

 
 

Gambar 1. Trend Jangka Panjang Kemiskinan Dan Pendapatan Per Kapita 
 

Tanpa mengesampingkan pencapaian pembangunan jangka panjang ekonomi Indonesia yang 
dijelaskan di atas, beberapa masalah dalam isu-isu sosial masih tetap ada. Pertama, 
peningkatan pesat dalam pendapatan per kapita, meskipun mengurangi angka kemiskinan 
tidak diikuti dengan pengurangan ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan pendapatan 
penduduk miskin masih lebih rendah dari orang kaya, sementara beberapa orang terkaya 
menikmati manfaat pembangunan dalam proporsi yang sangat besar. Baru-baru ini ada 
kecenderungan peningkatan ketidaksetaraan pendapatan di Indonesia 

Kedua, pertumbuhan pengurangan kemiskinan telah melambat di tahun 1990 dibandingkan 
dengan di tahun 1970-an dan 1980-an. Seperti dapat dilihat dari Gambar 2, ada stagnasi 
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dalam pengurangan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, terutama 
dengan menggunakan garis kemiskinan nasional dan standar internasional $ 2 per hari. 
Bahkan, pada tahun 2009 masih ada lebih dari 120 juta penduduk hidup di bawah garis 
kemiskinan dengan standar internasional $ 2 per hari, lebih atau kurang sama dengan 
jumlah penduduk miskin pada 1980-an. 

Singkatnya, dari perspektif sosial saja, keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia bisa 
saja dinilai terlalu berlebihan. Hal ini akan menjadi perdebadan dan dalam hal yang sama 
berlaku dari perspektif lingkungan. 

Ekonomi Hijau 

 

Gambar 2. Jumlah Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan 
 

Menurut salah satu definisi yang paling banyak digunakan, ekonomi hijau didefinisikan sebagai 
ekonomi yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan ekuitas sosial, 
sementara secara signifikan mengurangi resiko lingkungan dan kelangkaan ekologis (UNEP, 
2011). Inti dari definisi ini bukanlah hal baru, karena secara substansial serupa, misalnya, 
dengan gagasan yang sangat populer dari pembangunan berkelanjutan yaitu "untuk 
pembangunan yang berkelanjutan harus mempertimbangkan faktor sosial dan ekologi, serta 
ekonomi, berbasis sumber daya hidup dan non-hidup, dan keuntungan dan kerugian jangka 
panjang serta jangka pendek dari alternatif tindakan" (Burger & Mayer, 2003, hal. 8). 

Gagasan ekonomi hijau adalah mengirim pesan yang sama, namun, bunyinya dapat dibedakan 
dalam cara untuk menekankan kembali pengakuan bahwa pembangunan ekonomi adalah 
kendaraan utama untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Pesan utama dari 
berbagai laporan ekonomi hijau menunjukkan bahwa peningkatan konstankesejahteraan 
manusia dapat dicapai tanpa merusak lingkungan kita atau menghabiskan sumber daya alam 
kita. Pada masa yang lalu dan bahkan hari ini, ekonomi tumbuh dengan mengorbankan 
lingkungan, tapi sementara kita belajar dan menyadari biaya sebenarnya, hal ini merupakan 
kepentingan kita untuk tidak mengulangi kesalahan historis. 
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Sejarah pembangunan ekonomi, terutama perkembangan dunia saat ini, menunjukkan 
bahwa pertumbuhan terlebih dahulu dan lingkungan setelahnya (belakangan) telah menjadi 
norma. Sebagian besar tekanan terhadap lingkungan global telah dikaitkan dengan sifat dari 
jalur pembangunan kemakmuran masyarakat saat ini yang diwakili oleh negara-negara maju. 
Masalah pemanasan global yang disebabkan manusia hanya satu dari banyak contoh tentang 
bagaimana industrialisasi telah memberikan kontribusi terhadap kehancuran dunia tempat 
kita hidup, meskipun berperan dalam meningkatkan kondisi kehidupan negaranegara maju. 
Perkembangan negara-negara mengandalkan penggunaan energi berbasis fosil yang 
berlebihan dan ekstraksi bahan-bahan sumber daya alam yang telah meninggalkan jejak 
ekologis besar. 

Negara berkembang kini berusaha untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang sama, 
tekanan untuk planet ini akan berada di luar daya dukungnya jika mengikuti alur cerita yang 
sama. Hal ini itu tidak perlu terjadi. Sebaliknya, negara-negara berkembang memiliki 
kesempatan untuk belajar dari 'kesalahan' historis yang dilakukan oleh negara-negara maju. 
Semakin banyak kita belajar semakin kita memahami biaya sebenarnya dari jalur yang telah 
dipilih dunia dalam pembangunan selama ini dan hal ini merupakan kepentingan kita untuk 
tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kita sekarang memahami secara lebih baik bahwa 
eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan tidak hanya mengancam kesejahteraan 
masa depan kita tetapi juga dapat mengancam kesejahteraan kita saat ini. Sekarang kita 
lebih menyadari bahwa masalah lingkungan juga merupakan masalah serius hari ini tidak 
hanya esok. Sebagian besar masalah lingkungan saat ini mempengaruhi kehidupan kita. 
Ribuan kehidupan telah hilang karena kita tidak menghargai nilai dari fungsi ekosistem 
hutan untuk melindungi kita dari tanah longsor. Air telah langka karena kita sengaja 
merusak ekosistem hutan. Selama sepuluh tahun terakhir, misalnya, setiap kali banjir 
terjadi, ratarata biaya yang harus dibayar sekitar 40 juta dolar dan membunuh 36 orang. 

Selama sepuluh tahun terakhir saja, kita telah mengeluarkan biaya 1,5 miliar dolar dan 
membunuh lebih dari 1 ribu orang. Banyak bencana yang dapat dikaitkan dengan kerusakan 
ekosistem, terutama, hutan atau bahkan perubahan iklim. Tapi yang pasti, hal ini dapat 
dikaitkan dengan manajemen konservasi dan pembangunan yang belum optimal. 
Dampaknya adalah saat ini, bukan esok. Penjelasan ekonomi untuk sebagian besar masalah 
lingkungan seperti ini dapat disebut masalah penghargaan yang kurang terhadap sumber 
daya lingkungan. Alokasi efisien yang benar dari sumber daya harus memperhitungkan 
setiap eksternalitas. Konservasi memiliki nilai, namun selama ini nilai hanya diabaikan. Nilai 
secara langsung berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat baik saat ini dan masa 
depan. 

Laporan ini memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut: (1) untuk meninjau ulang kerangka kerja 
konseptual ekonomi hijau dalam tulisan dan membahas relevansinya dan penerapannya 
dalam konteks pengembanagn ekonomi di Indonesia; (2) untuk mengevaluasi dan 
membahas status terkini dari ekonomi hijau di Indonesia menggunakan indikator yang 
relevan; (3) untuk mengidentifikasi dan membahas kegiatan terkini dalam mempromosikan 
ekonomi hijau di Indonesia, identifikasi kesulitan-kesulitan saat ini dan pada waktu yang lalu 
serta tantangan-tantangan ke depan; (4) untuk menawarkan beberapa strategi untuk 
mengembangkan ekonomi hijau di Indonesia. 
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Ekonomi Hijau Dalam Konteks Agenda Pembangunan Indonesia 

Ekonomi hijau menekankan dimensi lingkungan pada Pembangunan Berkelanjutan1. Ekonomi 
hijau kemudian perlu dimasukkan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Secara 
umum, dimensi lingkungan dari pembangunan berkelanjutan telah relatif diabaikan 
dibandingkan dengan dua lainnya, alasannya yaitu lingkungan memiliki elemen pandangan 
yang lebih jauh. 

Strategi ekonomi hijau harus selaras dengan tujuan pembangunan lainnya. Ekonomi hijau 
harus dilihat sebagai bagian integral dari konsep yang lebih luas pembangunan berkelanjutan 
dan menekankan bahwa ekonomi hijau harus selalu berhubungan dengan agenda 
pembangunan lainnya. Tempatnya dalam konteks perencanaan pembangunan adalah dengan 
menjembatani kesenjangan antara agenda pembangunan lainnya seperti Millenium 
Development Goals (MDGs) dan Lingkungan atau modal alam. Perbedaan yang jelas juga 
harus dibuat antara strategi jangka panjang dan jangka pendek2. Ini adalah suatu kerangka 
kerja yang telah disampaikan terutama pada tingkatan atas pembuatan kebijakan di 
Indonesia. 

 
Gambar 3. Ekonomi Hijau Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan 
 
Kebutuhan untuk mengintegrasikan ekonomi hijau dalam konteks pembangunan yang lebih 
komprehensif merupakan hal yang sangat krusial. Indonesia masih menghadapi masalah 
kemiskinan dan pengangguran. Krisis keuangan Asia, sampai batas tertentu, telah melambat 
laju pengurangan kemiskinan di Indonesia. Tingkat kemiskinan di Indonesia adalah 12,49% 
(Maret, 2011) setara dengan lebih dari 30 juta jiwa. Jika kita menggunakan garis kemiskinan 
yang lebih layak $ 2, tingkat kemiskinan meningkat di atas 50%. Lebih dari separuh 
penduduk Indonesia masih hidup di bawah standar hidup 'layak'. 

Masalah penting lainnya terkait pengangguran dan rendahnya penyerapan pasar kerja 
formal. Hampir 60% tenaga kerja bekerja di sektor informal dengan upah rendah dan 
bekerja di di bawah jam kerja normal. Ini masalah struktural yang dapat menjadi akar 
masalah yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia. 
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Gambar 4. Kemiskinan Dan Pengangguran Di Indonesia Dan Thailand4 
 

Masalah kembar yaitu kemiskinan dan pengangguran serta keterkaitannya yang kuat dapat 
diilustrasikan dengan membandingkan Indonesia dan Thailand. Kedua negara tidak 
benarbenar berbeda dalam banyak hal. Seperti yang di jelaskan dalam Gambar 2, di pekerja 
Indonesia 46,6% bekerja di bawah jam kerja normal sementara di Thailand hanya mencapai 
21,5%. Kondisi kemiskinan di Indonesia, menggunakan garis kemiskinan $ 2/hari adalah 
53,8% sementara di Thailand hanya 11,5%. Meskipun harus ada analisis yang lebih 
sistematis dari keterkaitan yang tampaknya dekat, jelaslah bahwa keduanya berkaitan 
secara kontras dengan hanya membandingkan statistik seperti tingkat pengangguran 
terbuka. Analisis lebih mendalam harus dilakukan oleh ekonom menyangkut isu ini. 

Sejak awal pemerintah "Orde Baru", sampai dengan sebelum krisis ekonomi 1997 
Indonesia, telah membawa peningkatan pendapatan per kapita hampir empat kali lipat. 
Peningkatan pendapatan rata-rata penduduk Indonesia juga diikuti dengan penurunan 
kemiskinan yang tinggi. Jumlah orang miskin menurun dari 54.2 ribu orang pada tahun 1976 
(40,1% dari total penduduk) menjadi 22,5 juta orang (11,3% dari total penduduk) pada 
tahun 1996 (Alisjahbana A., Yusuf, Chotib, Yasin, & Soeprobo, 2003, hal 3). 

Namun, data terbaru5 menunjukkan bahwa saat ini, kasus kemiskinan di Indonesia adalah 
12,49% (Maret, 2011) setara dengan lebih dari 30 juta orang. Secara relatif, terdapat 
pelambatan pada proses pengurangan kemiskinan. Oleh karena itu, meskipun terdapat 
beberapa stagnasi dalam aspirasi pengurangan kemiskinan mungkin telah disebabkan oleh 
Krisis Keuangan Asia, orang mulai bertanya-tanya bahwa setelah lebih dari satu dekade, 
pasti ada sesuatu yang lain di balik ini. Pertumbuhan pengangguran di sektor manufaktur 
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mungkin juga memberi kontribusi terutama dalam pengurangan kemiskinan di daerah 
perkotaan. 

Pelajaran dari pertumbuhan ekonomi yang cepat, termasuk manifestasinya dalam 
pengentasan kemiskinan di masa lalu adalah bahwa hal itu didorong oleh industrialisasi yang 
pesat di mana energi berbasis fosil memainkan peran penting. Keterbatasan tiba-tiba atau 
mendadak ke berbasis fosil, konsumsi energi melalui internalisasi, dampak perubahan iklim 
yang kemungkinan besar akan memiliki dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. 
Oleh karena itu, transisi ke ekonomi hijau, meskipun mendesak, namun perlu direncanakan 
dengan baik. 

Status Terkini Ekonomi Hijau dari Prespektif Makro Ekonomi 

Status Indikator Ekonomi Hijau Indinesia 

Ada banyak set indikator yang bisa digunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi hijau 
(OECD, 2011). PDB Hijau juga dapat dianggap sebagai indikator penting bagi ekonomi 
hijau. PDB hijau (atau kadang-kadang disebut NDP hijau, atau Eco-Produk Domestik / 
EDP) adalah agregat makroekonomi yang paling populer yang telah disesuaikan 
berdasarkan kerangka akuntansi hijau. Hal ini sebenarnya adalah PDB konvensional 
dikurangi semua bentuk depresiasi modal (buatan manusia, alam, atau modal manusia). 
Berdasarkan kerangka kerja standar PBB SEEA (Sistem Akuntansi Lingkungan dan 
Ekonomi), Eco-Produk Domestik didefinisikan sebagai PDB konvensional dikurangi 
depresiasi modal buatan (depresiasi aktiva tetap) dan biaya lingkungan diperhitungkan6. 
PDB konvensional dan juga pertumbuhan (pertumbuhan ekonomi) telah menjadi indikator 
konvensional standar yang paling popular untuk mengukur kinerja makroekonomi dari 
suatu kegiatan ekonomi, menyesuaikan indikator ini dan menciptakan PDB Hijau bisa 
menjelaskan motivasinya. Hal ini bisa menjadi alasan utama popularitas PDB Hijau sebagai 
indikator agregat makroekonomi hijau. Gambar 2 menunjukkan perkiraan terbaru dari 
PDB Hijau Indonesia yang memperhitungkan tidak hanya menipisnya sumber daya alam 
tetapi juga penurunan kualitas lingkungan (Yusuf & Firmana, 2009). 

Seperti estimasi yang ditunjukkan (Lihat Gambar 3), selama beberapa tahun terakhir, PDB 
Hijau Indonesia telah setidaknya 87% dari PDB konvensional. Dengan PDB saat ini (2010), 
biaya lingkungan hidup Indonesia adalah sekitar Rp 835 Triliun. Dibandingkan dengan 
anggaran pemerintah pusat kami di tahun 2010 yaitu sekitar 990 Triliun, biaya lingkungan 
ini sangat besar. Perlu dicatat bahwa perhitungan ini masih belum memperhitungkan secara 
komperhensif banyak aset lingkungan lainnya. Jika meperhitungkan kekayaan alam secara 
lebih komprehensif, biaya lingkungan diperkirakan bisa jauh lebih besar. 

Sebuah studi (Yusuf AA, 2010) memperkirakan PDRB hijau untuk masing-masing provinsi 
di Indonesia menunjukkan bagaimana provinsi tergantung pada sumber daya alam pada 
umumnya tidak berkelanjutan dalam memanfaatkan sumber dayanya. Sebagai contoh, dari 
perkiraan ERDP (Eco Produk Domestik Regional) sebagai persentase dari PDRB, kita 
dapat mengatakan bahwa pembangunan daerah provinsi seperti Papua, Kalimantan Timur, 
Nusa Tenggara Barat, Riau dan Sumatera Selatan relatif tidak berkelanjutan, membuat 
generasi masa depan mereka menjadi rentan, tidak bisa menjamin setidaknya memiliki 
kesejahteraan yang sama dengan generasi sekarang. Hal ini karena perkembangan pesat di 



 
Perekonomian Hijau Indonesia 451 
ROWLAND B. F. PASARIBU 

provinsi dominan disebabkan oleh likuidasi aset lingkungan seperti minyak, gas, dan lainnya 
mineral dan sumber daya hutan. 

 
 
Gambar 5. PDB Dan PDB Hijau 2004-2009 
 

Jelas bahwa kecenderungan rendahnya pangsa ERDP adalah khas untuk provinsi-provinsi di 
mana PDRB-nya dominan ditopang oleh sektor sumber daya ekstraktif. Deplesi total 
sumber daya alam di Provinsi Papua, misalnya, sebesar 19 triliun rupiah pada 2005, yang 
sebagian besar (17,5 triliun rupiah) berasal dari deplesi mineral sektor non-migas. Total 
deplesi sumber daya alam di Provinsi Papua adalah 37% dari PDRB, yang tertinggi di 
Indonesia. Hal ini membuat provinsi Papua memiliki ERDP terendah dalam proporsi 
terhadap PDRB di Indonesia. Ini merupakan indikasi bahwa pembangunan di Provinsi Papua 
relatif tidak berkelanjutan. Provinsi lain yang memiliki ERDP relative rendah disebabkan 
oleh tingginya tingkat deplesi non-migas tambang termasuk provinsi Nusa Tenggara Barat. 
Deplesi mineral untuk sektor non-migas adalah sekitar 20% dari PDRB. Hal ini membuat 
provinsi ini memiliki peringkat keempat dalam hubungan ERDP relatif terhadap PDRB. 
Beberapa provinsi memiliki ERDP rendah karena menipisnya sumber daya alam minyak dan 
gas. Provinsi tersebut termasuk provinsi Kalimantan Timur, Riau, Sumatra Selatan dan 
Jambi. Penipisan sumber daya di Provinsi Kalimantan Timur dan Riau bernilai sekitar 
sekitar 130 triliun rupiah. Namun, menipisnya minyak dan gas alam Provinsi Riau relatif 
lebih tinggi dari Kalimantan Timur sedangkan untuk Kalimantan Timur, penipisan sumber 
daya non-minyak dan gas justru lebih tinggi. Selain itu, Riau juga mencapai tingkat angk yang 
lebih tinggi dalam penipisan sumber daya hutan.Penipisan sumber daya alam yang tinggi, 
khususnya dalam minyak dan gas, telah membuat Kalimantan Timur dan Papua dalam hal 
penipisan sumber daya berturut-turut menduduki peringkat kedua dan ketiga di Indonesia. 
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Penipisan sumber daya alam Kalimantan Timur adalah sebesar 7,22% dari PDB, sementara 
menipisnya sumber daya alam di propinsi Riau sebesar 21,9% dari GRDP. Dari perkiraan 
ERDP sebagai prorsentase dari GRDP/PDRB, hal tersebut menyiratkan bahwa 
pembangunan daerah provinsi seperti Papua, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Riau 
dan Sumatera Selatan relatif tidak berkelanjutan, membuat generasi masa depan mereka 
yang rentan, tidak memiliki kepastian, setidaknya memiliki kesejahteraan yang sama dengan 
generasi sekarang . Semau ini disebabkan perkembangan pesat di provinsi-provinsi yang 
secara dominan disebabkan oleh likuidasi aset-aset lingkungan seperti minyak, gas, dan 
mineral lainnya mineral serta sumber daya hutan. Implikasi kebijakan dari analisis ini adalah 
bahwa untuk pembangunan daerah agar menjadi lebih berkelanjutan ada kebutuhan yang 
mendesak untuk diversifikasi kegiatan ekonomi agar tidak terlalu banyak bergantung dari 
sektor ekstraktif dan polusi. Strategi lain ialah untuk meningkatkan produktivitas ekonomi 
sehingga untuk setiap unit aset alam atau lingkungan yang dilikuidasi, kita dapat 
memaksimalkan nilai tambah wilayah dan kesejahteraan penduduknya. Kedua strategi ini, 

jika berhasil, akan tercermin dengan proporsi yang lebih tinggi dari PDRB “green‟ dari 

pada yang PDRB “coklat‟ yang lebih tradisional. Indikator lain yang penting dari 
pembangunan berkelanjutan dan perkenomian hijau/green economy adalah yang disebut 
Penghematan asli. Motivasi yang pertama dan terpenting untuk mengembangkan green 
econoomy adalah untuk memastikan bahwa generasi masa depan Indonesia akan memiliki 
minimal tingkat kesejahteraan yang sama seperti generasi saat ini. Inilah yang disebut 
gagasan pembangunan berkelanjutan. Dari perspektif ekonomi, pembangunan berkelanjutan 
didefinisikan sebagai pembangunan yang menjamin kesejahteraan nasional per kapita yang 
tidak menurun/non-declining dengan cara mengganti atau melestarikan sumber kekayaan 
itu; yaitu, stok yang diproduksi, modal manusia, social dan alam (PBB, 2003). 

Dasar modal untuk pembangunan berkelanjutan diterjemahkan ke dalam apa yang disebut 
"aturan modal konstan." Kesejahteraan per kapita yang tidak menurun/Non-declining bisa 
dijamin dengan stock modal yang non-declining/tidak-menurun. Stok modal yang 
nondeclining (atau tetap) berarti kesejahteraan per kapita yang tidak menurun/non-
declining (atau tetap). Jadi, untuk menentukan apakah suatu perekonomian berada pada 
jalur pembangunan yang berkelanjutan, kita hanya perlu mengetahui jalan dari stok modall 
dari waktu ke waktu. 

Dari perspektif ini, salah satu indikator yang populer dari keberlanjutan yang lemah – yang 
oleh World Bank dijadikan lebih populer - ialah apa yang disebut Penghematan Asli yang 
dapat menjadi indikator yang baik dari ekonomi hijau. Penghematan Asli dapat dihitung 
dengan mengurangkan Penghematan konvensional, nilai likuidasi dari semua jenis aset, 
buatan manusia dan alam. Untuk tujuan presentasi ini, dengan menggunakan data tahun 
2005, Penghematan Asli dihitung dengan rumus berikut ini: 
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GS Dimana GS ialah Penghematan Asli, S ialah Penghematan konvensional (Investasi) DK 
adalah depresiasi barang modal; DNR adalah depresiasi sumberdaya yang tidak dpat 
diperbaharui, dan ED adalah degradasi lingkungan yang terdiri dari degradasi lingkungan 
yaitu EDL dari polusi lokal, EDG adalah polusi global. Berdasarkan data yang tersedia, 
ruang lingkup komponen penyusutan aset (baik manusia dan aset alam) dalam 
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perhitungannya ialah: (1) Depresiasi asset buatan manusia; (2) Penipisan sumberdaya alam 
yang tidak dapat diperbaharui yaitu minyak, gas alam dan seluruh komoditas 
pertambanangan; (3) Penipisan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui (dalam hal 
ini sumberdaya hutan); (4) degradasi lingkungan setempat (di sini yang dimaksu hanya 
polusi NOx ) (5) Degradasi lingkungan dari polusi global yaitu emisi CO2. 

Interpretasi Penghematan Asli merupakan hal yang mudah. Jika negatif artinya terdapat 
indikasi yang jelas bahwa pembangunan di suatu wilayah tidak berkelanjutan. Wilayah 
tersebut belum cukup berbuat untuk menjamin generasi yang akan dating dapat hidup 
sejahtera paling sedikit setingkat kesejahteraan yang dirasakan generasi saat sekarang ini. 

Pada peta di bawah ini, diperlihatkan angka Penghematan Asli bagi provinsi-provinsi di 
Indonesia. Merah, artinya bahwa pembangunan di suatu provinsi tidak berkelanjutan. 

 
Gambar 6. Tingkat Penghematan Asli Tiap Provinsi di Indonesian (2005, % dari GRDP) 
 

Seperti disarankan oleh analisa di atas, hanya menggunakan uji keberlanjutan yang lemah 
dan penggabungan unsure-unsur yang terbatas dari sumber daya alam, setiap 1 dari 3 
provinsi di Indonesia tidak berada pada jalur pembangunan yang berkelanjutan. Lebih 
banyak provinsi akan mengalami kegagalan dfalam uji keberlanjutan apabila elemen lainm 
seperti layanan ekosistem dimasukkan. Hal ini merupakan pesan bahaya dalam konteks 
pembangunan daerah. 

Dalam arti keberlanjutan yang kuat-, pembangunan yang non-berkelanjutan adalah 
kegagalan untuk melestarikan setiap jenis aset bagi generasi kita berikutnya. Dalam arti 
keberlanjutan yang lemah-, pembangunan non-berkelanjutan adalah kegagalan untuk 
menginvestasi kembali hasil eksploitasi sumberdaya alam atau pelayanan lingkungan ke 
dalam bentuk aset lainnya seperti infrastruktur atau pendidikan. Dalam istilah yang lebih 
umum, pembangunan non-berkelanjutan merupakan alokasi sub-optimal antara konservasi 
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dan pembangunan. Hal ini merupakan kesalahan manajemen portofolio aset untuk 
pembangunan berkelanjutan 

Pendeknya motivasi pertama dari pemerintah daerah untuk peduli terhadap konservasi 
hanyalah merupakan kepentingan sendiri agar pembangunan berada pada jalur yang 
berkelanjutan, untuk memastikan bahwa generasi masa depan di daerahnya dapat 
setidaknya menikmati tingkat kesejahteraan yang sama seperti apa yang dinikmati generasi 
sekarang ini. Motivasi tersebut berasal dari dalam, dengan asumsi bahwa pemerintah 
daerah merupakan perwakilan kebijakan daerah. Jika pemerintah daerah menginginkan 
pembangunan berkelanjutan, maka daerah perlu melestarikan aset terutama asset 
lingkungan dan tidak hanya melikuidasi semua asetnya. Inilah gagasan yang sangat dasar dari 
motivasi untuk konservasi: untuk memenuhi kebutuhan sendiri, untuk menyeimbangkan 
kesejahteraan masa kini dan masa depan orang-orang daerah. Jumlahnya (Penghematan 
Asli), sangatlah penting untuk memikirkan kembali bagaimana pembangunan daerah saat ini 
dikelola. 

Manfaat Ekonomi Hijau 

Studi UNEP terakhir (UNEP, 2011) menunjukkan hasil yang menguntungkan dari ekonomi 
hijau. Sebagai contoh, studi tersebut menunjukkan bahwa pendapatan per kapita dunia bisa 
lebih tinggi hingga hampir 16%, namun berbagai indikator lingkungan dapat ditingkatkan. 

Penelitian khusus lain untuk Indonesia menunjukkan hal yang serupa. Menganalisis dampak 
beralihnya ke ekonomi rendah-karbon menunjukkan bahwa berinvestasi lebih banyak bagi 
efisiensi energi mengurangi penggunaan bahan bakar berbasis batubara dan dapat 
menghentikan perusakan hutan, dapat meningkatkan pendapatan per kapita dan membantu 
mengurangi tingkat pengangguran. 

Studi ini menemukan bahwa manfaat ini bisa diperoleh dengan meningkatkan efisiensi 
energy sebesar 25 persen, mengurangi penggunaan bahan bakar berbasis batubara sebesar 
50%, menerapkan pajak per ton sebesar US $ 10 pada produksi karbon, dan mengurangi 
laju perusakan hutan sebesar 10 persen. Manfaat lingkungan dan ekonomi dari tindakan 
tersebut sangat besar. Kegiatan ini akan memotong 177 juta ton emisi CO2 dan 
meningkatkan GDP sebesar 2,7 persen [Rp 133 trilyun] per tahun. Manfaat ekonomi 
tersebut bisa menciptakan lapangan kerja baru bagi lebih dari 3 juta orang, dan jumlah 
orang miskin akan berkurang sebesar lebih dari 4 juta per tahun. Studi ini juga termasuk 
rekomendasi kebijakan yang dirancang untuk memenuhi target dengan cara 
mempromosikan kebijakan hemat energy sebesar 25 persen dari rumah tangga kaya di 
daerah perkotaan, industri yang intensif energy dan sektor transportasi. 
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Gambar 7. Skenario Ekonomi Hijau Untuk Indonesia 

 
 

Subsidi Energi dan Hilangnya Kesempatan 

Saat ini, konsumsi bahan bakar di berbagai belahan dunia masih disubsidi. Diperkirakan 
bahwa konsumsi bahan bakar fosil terkait subsidi sebesar US $ 557.trilyun pada tahun 
2008. Sebuah penilaian baru-baru ini memproyeksikan bahwa penghilangan subsidi secara 
bertahap hingga tahun 2020 ini akan mengakibatkan penurunan permintaan energi primer 
di tingkat global sebesar 5,8% dan penurunan emisi yang berhubungan dengan karbon 
dioksida sebesar 6,9%, dibandingkan dengan kondisi awal di mana tarif subsidi tetap tidak 
berubah (IEA, OPEC, OECD, BANK DUNIA, 2010, hal 4). Setiap semangat green 
economy/perekonomian global tidak akan sepakat dengan ini subsidi besar-besaran 
produksi dan konsumsi bahan bakar fosil. 

Ada banyak alasan untuk menyerukan pengurangan subsidi BBM: Subsidi bahan bakar 
menciptakan distorsi dengan mengabaikan nilai ekonomi bahan bakar, menciptakan 
kelebihan konsumsi, dan tidak mendukung penggantian/substitusi energi . Subsidi bahan 
bakar juga dianggap sebagai penyebab utama masalah lingkungan, tidak hanya dari polusi 
yang diciptakan oleh pembakaran bahan bakar fosil yang berlebihan oleh industri dan 
kendaraan, tetapi juga karena lalu lintas yang berlebihan dan menyebabkan 
ketidaknyamanan. Subsidi bahan bakar juga mencegah pengembangan infrastruktur 
transportasi umum yang lebih sedikit lalulintasnya. Di kebanyakan kota besar di Indonesia, 
hal ini sudah menjadi perhatian publik yang utama. 

Selain masalah terkait efisiensi sebagaimana ulasan di atas, subsidi bahan bakar seringkali 
dianggap tidak adil, karena para pemilik kendaraan memperolehh keuntungan yang besar 
dari subsidi. Reformasi harga bahan bakar telah banyak dianjurkan sebagai sarana untuk 
mempromosikan efisiensi dan keadilan. 
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Gambar 8. Efek Dari Skenarion Ekonomi Hijau Pada Ekonomi Indonesian 
 

Namun, dalam konteks Indonesia, kekhawatiran terbesar adalah beban fiscal subsidinya. 
Pada tahun 2009, pemerintah Indonesia menghabiskan lebih dari US $ 6 miliar untuk 
mensubsidi konsumsi bahan bakar. Ini hampir 8% dari total pengeluaran pemerintah. Dalam 
sebuah negara dengan masalah masalah yang jauh lebih mendesak seperti kemiskinan, 
pendidikan, dan kesehatan, alokasi porsi besar dari belanja publik untuk subsidi konsumsi 
bahan bakar tampaknya tidak konsisten dengan prinsip-prinsip alokasi sumber daya yang 
rasional. Namun, situasi saat ini telah meningkat dibandingkan dengan beberapa tahun 
terakhir. Sebagai contoh, pada tahun 2000 subsidi BBM sebesar 40.9 trilyun rupiah, atau 
hampir sepertiga dari total pengeluaran pemerintah pusat. Karena pemerintah selalu 
menghadapi kendala politik terhadap pengurangan subsidi ini, pengeluaran telah banyak 
dibatasi oleh fluktuasi harga minyak dunia. 

Sebagian besar ahli ekonomi percaya, yang juga menegaskan dengan berbagai penelitian, 
bahwa menghapus subsidi energi tidak berbahaya bagi perekonomian. Menghapus subsidi 
hanya merealokasi sumberdaya untuk penggunaan yang lebih produktif, artinya 
meningkatkan produktivitas dan output perekonomian. Pendek kata ada beberapa 
penyesuaian biaya, namun selalu dapat dikurangi agar tidak mempengaruhi sebagian besar 
masyarakat miskin. 

Salah satu studi terbaru oleh Yusuf dkk (2011) misalnya, menyarankan pengurangan emisi 
potensial dari penghapusan subsidi energi, dalam hal ini subsidi bahan bakar dan subsidi 
listrik yang cukup besar. Penurunan potensial dari emisi sebesar 6,66% relatif terhadap 
baseline, dimana kontribusi terbesarnya berasal dari penghapusan subsidi BBM (5.79%) 
sedangkan sisanya sebesar 0,92% berasal dari penghapusan subsidi listrik. Sebagian besar 
pengurangan emisi berasal dari pengurangan konsumsi energi atau intensitas energi. 
Sebagai contoh, intensitas energi menurun hingga 14,12% sebagai akibat dari penghapusan 
subsidi energi. 
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Analisis menunjukkan bahwa menghapus subsidi energi (BBM dan listrik) dapat 
memberikan kontribusi bagi penurunan signifikan dalam emisi karbon. Dalam pengaturan 
kebijakan saat ini, dimana subsidi energi masih merupakan komponen penting dari anggaran 
pemerintah pusat, hal ini menunjukkan bahwa potensi pengurangan emisi dari penghapusan 
subsidi masih kurang diperhatikan. 

Walaupun demikian masih terdapat beberapa kekhawatiran, dalam energi-mix yang 
dihasilkan. Namun, apakah perubahan dalam energi mix. Komposisi bahan bakar dalam 
energi mix menurun dari 53% menjadi 51,76%, tetapi masih terdapat peningkatan yang 
cukup besar dalam komposisi batubara. Seperti sekarang batubara terlihat relatif lebih 
murah untuk bahan bakar, porsi batubara dalam bauran energi yang awalnya sebesar 22,7% 
berubah setelah pengurangan subsidi bahan bakar sebesar 26,2%. Meskipun berbagi bahan 
bakar telah menurun dan sumbangan dari energi yang dapat diperbarui (listrik tenaga air 
dan panas bumi) telah sedikit meningkat dalam bauran energi, penghapusan subsidi BBM 
telah mengubah bauran energi menjadi jenis yang tidak 'bersahabat' dengan semangat 
pengurangan emisi karena peningkatan konsumsi batubara dengan karbon tinggi. 
Pemikiranpemikiran di atas bagaimanapun, dapat diberikan jalan keluar yaitu dengan 
memberlakukan pajak karbon. 

Berbagai Kegiatan Ke Arah Ekonomi Hijau 

Kegiatan Saat Ini 

Rencana Pengembangan Nasional merupakan paying dari seluruh kebijakan pemerintah dan 
program-program pengembangan ekonomi. Kegiatan yang dilaksanakan ke arah ekonomi 
hijau sebenarnya tersirat di dalam rencana pembangunan. Undangiundang no 17/2007 
terkait rencana pembangunan nasional yang menyatakan bahwa pembangunan nasional 
memiliki 4 tujuan di mana membuat Indoensia hijau dan lestari termasuk di dalam salah 
satu tujuannya14. Tujuan tersebut dinyatakan dalam 3 bidang yaitu, adaptasi perubahan 
iklim dalam pertanian untuk menjamin ketahanan pangan, pengembangan energi alternatif, 
dan pengelolaan kebencanaan. 

Terobosan yang lain dalam perundang-undangan yang telah menciptakan lingkungan baik ke 
arah ekonomi hijau adalah Undang-undang yang berlaku baru-baru ini, UU no 32/2009 
mengenai Perlindungan Lingkungan dan Pengelolaan yang sangat kuat mendorong “ 
Indonesia Hijau” melalui berbagai arah dan mekanisme serta penggunaan instrument 
perekonomian untuk mencapai pengelolaan lingkungan yang aman tanpa mengorbankan 
pertumbuhan perekonomian. 

Barangkali salah satu kegiatan yang paling komprehensif terkait dengan green 
economy/ekonomi hijau adalah pengurangan perubahan iklim. Setelah janji Presiden untuk 
mengurangi emisi hingga 26%-41% (terkait BAU) pada tahun 2020, Indonesia dianggap 
sebagai negara berkembang yang paling maju dalam hal komitmen untuk pengurangan 
perubahan iklim15. Selama 2 tahun terakhir, Pemerintah Indonesia, dalam waktu yang 
sangat singkat telah memperlihatkan komitmen yang serius dan beberapa langkah konkrit 
dan hal ini sangat dihargai. 
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Perjanjian politik dan keseriusan pemerintahan SBY dapat diliha aksi mereka dalam 
mengarusutamakan isu perubahan iklim khususnya dan green economy/ekonomi hijau 
padaumumnya dalam rencana pembangunan dalam perilaku yang komprehensif. “Rencana 
Pengembangan Nasional: Tanggapan Indonesia terhadap Perubahan Iklim” secara resmi 
dipublikasikan oleh BAPPENAS (2008) pada pertengahan tahun 2008 merupakan 
ditetapkan pertamakali sebagai pedoman untuk mengintegrasikan program-program 
perubahan iklim ke dalam proses pembangunan nasional terutama untuk RPJMN 2010-
2014. Hal tersebut kemudian diikuti oleh peluncuran “Road Map Sektoral Perubahan Iklim 
Indonesia” atau ICCSR pada bulan Maret 2010, BAPPENAS (2010). Road Map tersebut 
merupakan dokumen yang komprehensif mencakup penilaian kerentanan, kegiatan 
prioritas termasuk peningkatan kapasitas dan strategy tanggapan. Rencana Aksi NAsional 
(RAN-GRK) memberikan detil mengenai bagaimana pengurangan sebesar 26% akan 
dicapai. Namun demikian, apakah kesanggupan politik yang kuat dan bimbingan yang 
komprehensif efektif dalam pelaksanaannya, terutama di tingkat pemerintahan local masih 
harus disimak. Setelah adanya komitmen Presiden mengenai reduksi emisi sebesar 26% 
terkait BAU ketika hal tersebut dinyatakan di Pittsburg di akhir trahun 2009, masyarakat 
internasional dan nasional sangat ingin mendengar jawaban bagaimana cara yang tepat 
mencapai target ini. 

Dalam suratnya kepada UNFCC pada bulan Januari 2010 sebagai bagian dari perjanjian 
Copenhagen, Pemerintah Indonesia membuat daftar 7 kegiatan20, akan tetapi tanpa detil. 
Tabel 5 di atas menyampaikan ringkasan kegiatan mitigasi sektoral hingga tahun 2020 untuk 
mencapai target sebesar 26% sebagaimana dilaporkan dalam dokumen ICCSR. Kegiatan 
lain terkini ialah peluncuran resmi Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca/RANGRK melalui 
pengenalan Keputusan Presiden No. 61 tahun 2011 (Perpres No 61 tahun 2011) pada 
tanggal 28 Oktober, 2011. Rencaan Kegiatan nasional merupakan rencana terperinci dari 
kegiatan bagaimana mencapai target pengurangan emisi sebesar 26% pada tahun 2020. 
Berikut adalah ringkasan dan komentar penting rencana-rencana Pemerintah Indonesia: 

Untuk mencapai target pengurangan emisi sebesar 26% (menggunakan sumberdaya 
domestic) pada tahun 2020, rencana kerja yang akan diajukan oleh Indonesia akan 
mempercayakan pada sector kehutanan (LULUCF). Sektor ini akan memberikan kontribusi 
hamper sebesar 90% dari target pengurangan emisi. Sebagian besar akan berasal dari 
pengelolaan lahan peat land (41%), pengelolaan hutan berkelanjutan (34%), pencegahan 
penggudulan hutan (18%), dan penanaman hutan (8%)21. Dalam usaha ini terdapat 
optimism karena banyak pihak memperkirakan biaya pengurangan emisi dari LULUCF 
relatif murah. Akan tetapi mengandung resiko yaitu ketergantungan yang berlebihan 
terhadap emisi LULUCF memberikan ketidak yakinan pada estimasi emisi. Sebagaimana 
yang dindikasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam komunikasi nasionalnya yang 
kedua, perkiraan dari berbagai studi yang berbeda bervariasi dalam jumlah yang signifikan. 
Sebagai contoh emisi yang diperkirakan dalam komunikasi nasional yang ke dua hanyalah 
sepertiga dari perkiraan World Bank (2009). Rencana kegfiatan nasional yang akan 
diserahkan ke UNFCC akan berisikan estimasi kuantitatif dari pengurangan emisi dari tiap-
tiap kegiatan. Lebih baik jika disadari ketidak yakinan akan target tersebut. 

Hampir bisa dipastikan bahwa kita tidak akan sedang mengingat bahwa proposal 
pengurangan emisi dari sektor energi akan dapat dibandingkan dalam ukuran sebagaimana 
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dari sektor kehutanan. Target dari pengurangan energy/transport dan industri menyokong 
kurang dari proporsi nya emisi sekarang dan yang akan datang . Target pengurangan dari 
dua sektor ini berturut-turut adalah 9% dan 8% dibanding bisnis nya seperti biasanya. 
Target tersebut sangat banyak kurang dari rata-rata target emisi 26% lebih rendah dari 
BAU. 

Kebanyakan tindakan pengurangan yang akan diusulkan akan dilaksanakan melalui program 
pemerintah dan proyek. Hal ini, sampai taraf tertentu, mencerminkan komitmen bahwa 
26% akan dibiayai oleh sumber daya domestik. Dominasi kegiatan pemerintah dalam usaha 
ini perlu dipuji; terpuji tetapi juga memberikan suatu tantangan. Pertanyaan adalah apakah 
intervensi ini efektif tanpa mengubah insentif perekonomian- penyebab utama dari 
ekonomi pasar yang tinggi-karbon. Di dalam suatu perekonomian yang dikendalikan oleh 
pasar(market-driven), sulit untuk membayangkan menurunkan intensitas karbon ekonomi, 
tanpa menyesuaikan harga karbon. Penetapan harga karbon, atau banyak instrument 
perekonomian lainnya yang penting bagi suatu strategi mitigasi emisi yang efektif hampir 
tidak pernah dibahas dalam dokumen resmi pemerintah. Hal ini sangat penting pada tingkat 
akar rumput dimana seluruh kegiatan dilakukan. Penebangan hutan telah dikemudikan oleh 
keuntungan yang besar dari tanaman perkebunan seperti kelapa sawit. Karena sebagian 
dari hak dialam pengelolaan penggunaan lahan telah digeser ke pemerintah lokal dan resiko 
kegiatan illegal masih tetap tinggi, kegiatan pemerintah pusat harus bersaing dengan insentif 
pasar yang lebih kuat. Untuk sektor energy, sulit pula untuk melihat perluasan energi yang 
cukup dari energy yang dapat diperbaharui seperti geothermal ketika energy yang berbasis 
fosil masih menerima subsidi. 

Pertanyaan spesifik lain yang berhubungan dengan rencana pemerintah adalah bahwa, sebut 
saja pemerintah betul-betul berkeinginan menarik sumber daya keuangan domestical untuk 
membiayai semua dari program itu, sudahkah efektivitas nya dalam mencapai target secara 
sehat diperkirakan dan biaya untuk kesempatan tersebut secara hati-hati telah dihitung , 
serta memberikan banyak lagi permasalahan yang menekan dalam agenda pengembangan 
Indonesia? 

Beberapa kegiatan sektoral harus disebutkan diantaranya ialah ( tetapi tidak membatasi 
pada): System Pertanian Efisien Karbon (CEF) yang diprakarsai oleh Kementerian 
Pertanian. Sistem ini mancakup pemanfaatan produk samping kegiatan pertanian seperti 
jerami, kotoran sapid an industry pertanian, limbah, untuk digunakan sebagai pakan, pupuk 
organik, dan energi yang apat diperbaharui; sub-sistem dan integrasi komoditas. Komponen 
ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk samping; Pengembangan pupuk 
organic dan energy yang dapat diperbarui dari materi lokal; yang dapat mengurangi emisi 
GHG, penggunanan yang efisien dari energy fosil dan menghindari degradasi lingkungan. 

1. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan yang dipromosikan oleh Kementerian Kehutanan 
yang termasuk penghijauan seperti program “satu orang satu pohon”/ “one man one 

tree‟. 
2. Kegiatan yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup seperti 

pengembangan indicator makroekonomi seperti green GDP, Pengembangan 3R 
(Reduce, Reuse, and Recycle), program investasi limbah berbahaya, dan lain-lain. 
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3. Pengembangan anergi alternative terutama geothermal oleh Kementerian Sumber daya 
Mineral dan Energi. 

  

Tantangan 

Harus diakui bahwakegiatan itu dilakukan, sekalipun efektivitasnya dalam mencapai target 
yang terukur sehubungan dengan perekonomian kita atau kerusakan yang kita perbuat 
hamper tidak dibahas. Kerangka hokum dan kebijakan seperti halnya strategi telah 
dikembangkan oleh berbagai kementerian, dan secara khusus Kementerian Negara 
Lingkungan Hidup (KLH)23. Kegiatan di kementerian lainnya pun dilaksanakan. Catatan 
konsep dari KLH, sebagai contoh telah disebarluaskan kepada paling sedikit 14 
kementerian, dan hasilnya, masing-masing kementerian telah menunjuk kelompok kerja 
ekonomi hijau . 

Beberapa contoh dari kegiatan kementerian lainnya ialah kegiatan green transport, standar 
EURO, oleh Kementerian Transportasi Perhubungan (MoT), green productivity dan green 
jobs dalam kegiatan wisata oleh Kementerian Tenaga Kerja (MoMP), insentif restrukturisasi 
mesin dalam berbagai industry manufaktur, pembentukan sub-direktorat green 
economy/ekonomi hijau, oleh Kementerian Perindustrian (MoI), green banking oleh Bank 
Pusat (BI), green construction dan adopsi green standard dalam pengadaan oleh Kementerian 
Pekerjaan Umum(MoPW), pengembangan eco-wisata ke hutan lindung oleh Kementerian 
Kehutanan (MoFr) dan banyak lagi. Hal tersebut merupakan pertanda yang baik dan harus 
diapresiasi. 

Namun dari sudut pandang pihak yang menanti-nantikan tindakan nyata, berbagai kegiatan 
tersebut memiliki satu elemen kelemahan. Kegiatan tersebut tidak memiliki benchmarke 
atau tidak dievaluasi berdasarkan tingkat efektifitasnya. Apakah target kegiatan tersebut? 

Apakah kegiatan tersebut memiliki makna terkait status quo? Apakah anggaran yang dipakai 
untuk kegiatan tersebut bermakna untuk memberikan hasil nyata apakah kegiatan tersebut 
cukup penting dibandingkan dengan anggaran yang kita pakai untuk subsidi bahan bakar 
fosil? Kita harus mulai berpikir secara total ke arah setiap kegiatan yang kita buat apabila 
kita sebenarnya tidak inginj bergerak maju. Kita memang membutuhkan indicator untuk 
mengukur pencapaian dan target. 

Mengenai 26% komitmen, setelah mengumumkan komitment secara sukarela yaitu 
mengurangi emisi dunia sebesar 26%-41%, Indonesia telah membuat kemajuan dalam 
merencanakan kegiatan yeng detil dalam perilaku yang relative komprehensif. Beberapa 
tindakan nyata telah berlangsung seperti misalnya moratorium mengenai konsesi hutan 
setelah ditandatanganinya kerjasama Norwegia dan Indonesia. 

Ada suatu penekanan berat pada pendekatan program/projects yang melewatkan 
pentingnya sistem insentif di dalam kegiatan yang diusulkan untuk mengurangi emisi 
sebesar 26%. Bagi sektor kehutanan dan energy hal ini menimbulkan pertanyaan tentang 
kredibilitas terhadap efektivitas kegiatan yang diusulkan. 

Terutama untuk sektor energi, harga karbon adalah penting untuk secara efektif 
mengurangi intensitas karbon yang menyangkut perekonomian, sekalipun penghilangan 
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subsidi energy tidak dibahas lebih detil dalam rencana pemerintah yang manapun , belum 
lagi bagaimana dan kapan subsidi ini akan secara bertahap dihapuskan. Penghilangan subsidi 
energi dan bahan bakar fossil- (termasuk tunjangan listrik) merupakan suatu syarat mutlak 
untuk internalisasi hal luar karbon, meskipun pada tahun 2009, Pemerintah Indonesia masih 
membelanjakan lebih dari US$ 6 milyar (Am.) untuk memberi subsidi pemakaian bahan 
bakar. Jumlah itu hampir sebesar 8% dari total belanja pemerintah24. Suatu studi25 
menyarankan bahwa penghilangan semua subsidi di Indonesia (termasuk subsidi bahan 
bakar fosil dan listrik) dapat mengurangi emisi CO2 di Indonesia sebesar hampir 6.7% dari 
pada BAU26. Hampir seluruh target pengurangan emisi sebesar sebagian dari 26% yang di 
komitmenkan yang disebutkan dalam berbagai dokumen pemerintah dapat dicaai dengan 
kegiatan ini saja. 

Kecuali penyebutan perpajakan bahan bakar kendaraan roda empat berdasarkan emisi 
karbon sebagai bagian dari kegiatan sector transportasi, pajak karbon secar khusus dalam 
sector energy tidak disebutkan dalam ICCSR dan besar kemungkinan tidak akan dibahas 
dalam dokumen rencana aksi nasional. Pelaksanaan pajak karbon sangat direkomendasikan 
oleh studi Green Paper 27 sebagai instrument yang efektif bagi transisi yang halus bagi 
energy yang diperbarui rendah karbon (terutama geothermal). Kemungkinan untuk 
pelaksanaannya dfi waktu yang terdekat kemudian kelihatan masih jauh. 

Kesulitan yang Pernah dan Sedang Hadapi Serta Tantangan Ke Depan 

Memperhatikan cara kita dalam memngelola perekonomian pada masa lalu dan masa 
sekarang yang juga dicerminkan dalam berbagai indikator dan dibahas secara menyeluruh 
pada sesi sebelumnya, sedikit kemungkinanadanya paradigma green economy/ekonomi  
hijau antar pembuat kebijakan dan pemain ekonomi pada semua tingkatan dalam 
artianperubahan berarti yang dapat terjadi. Dugaan bahwa kita masih menjalankan 
perekonomian dengan paradigma masa lalu merupakan Gambaran yang jelas dari situasi 
yang sekarang. Peningkatan kesadaran terutama di tingkat akar rumput dari pembuat 
pengambilan keputusan ekonomi public mnaupun swasta masig dianggap penting. Setelah 
hal ini dibentuk kemudian kita dapat mulai secara serius memikirkan tindakan yang akan 
dilakukan. 

Di dalam perencanaan tingkat makro, merupakan hal yang standard untuk menggunakan 
kumpulan macroeconomic di menentukan target dan benchmark kinerja. Pada saat 
pergeseran paradigma ke arah green economy/ekonomi hijau, hal ini perlu untuk 
disesuaikan. Kita harus memperhatikan lebih dekat indicator yang relevan lainnya yang 
terlewatkan oleh kumpulan yang konvensional itu. Greed GDP merupakan salah satu 
indikator untuk diperhatikan, tetapi banyak yang lain menyesuaikan indikator 
sepertitabungan yang genuine/asli dan seterusnya dapat juga digunakan untuk mengukur 
kinerja pengembangan berkelanjutan. Indikator Macroeconomic konvensional yang tidak 
mengabaikan biaya-biaya lingkungan tidak harus seluruhnya mendikte manajemen 
macroeconomic dan kita bersama secara serius harus mempromosikan secara sistematik 
penggunaan alternatifnya. 

Di samping penerbitan media terbaru, konsep green economy/ekonomi hijau belum 
dengan baik dipahami terutama di tingkatan akar rumput. Hal ini berlawanan dengan fakta 
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bahwa gagasan untuk menyatukan konsekwensi lingkungan dari strategi pertumbuhan 
ekonomi bukanlah gagasan yang baru. Konsep yang saat ini dibahas secara luas dari 
greeneconomy/ekonomi hijau berbeda dalam cara perwakilannya yang lebih sebagai 
paradigm berorientasi pasar, tapi pendekatannya masih merupakan kombinasi kekuatan 
pasar dan bagaimana diatur untuk mencapai perekonomian yang' greener/lebih hijau' . Ini 
merupakan suatu konsep yang sangat jelas sekalipun masih suatu kenyataan secara praktis 
belum jelas dan rumit dengan kebutuhan untuk mengakui bahwa strategy one-size-for-all 
bukan suatu strtegi yang baik.Strategi green economy/ekonomi hijau kita harus 
mempertimbangkan politik yang biasa dan struktur fiscal dan mengakomodir kesulitan yang 
biasa dihadapi. Pada tahap perencanaan mikro dan makro kita perlu berdiskusi dengan 
stake holders dan pemin ekonomi untuk bertukar pikiran bagaimana kita memandang 
green economy/ekonomi hijau. Salah satu cara mencapai hal ini alah melalui 
pengarusutamaan yang terkordinir gagasan-gagasan baru digabungkan dengan kesadaran 
yang lebih besar serta membangun semangat. 

Di sinilah dimana pendidikan melalui berbagai cara seperti media promosi telah dilewatkan 
pada masa lalu. Pertimbangan lain mengapa sebagian dari kegiatan dengan tujuan baik yang 
tidak berhasil memberikan hasil yang lebih potensial ialah peningkatan yang tidak berhasil. 
Kegagalan di dalam menaikkan dari banyak kegiatan dengan tujuan baik dapat mencegah 
adopsi yang tersebar luas. Beberapa prakarsa yang baik oleh KLH seperti green loan, 
sebagai contoh, tidak bisa benar-benar diadopsi di dalam suatu skala yang lebih besar 
karena permasalahan pembiayaan. Kesulitan ini hanya mencerminkan fakta bahwa 
perekonomian kita dioperasikan menggunakan paradigm lama. Pasar keuangan tradisional 
tidak menghargai investasi semacam itu . Bottlenecking nampak terjadi dalam banyak usaha 
untuk meningkatkan kegiatan yang baik. 

Penetapan harga yang salah isyarat akan memberi suatu alokasi keuangan yang salah. Dalam 
konteks ini, kalau hanya peningkatan tidak akan berjalan. Pergeseran paradigma di tingkat 
micro-level tidak akan perlu menterjemahkan ke dalam reformasi besar-besaran, makro, 
menyangkut cara kita menjalankan ekonomi tersebut. Harus diberikan dukungan pada 
tingkat yang makro untuk memperlancar proses itu. Dalam contoh ini, menaikkan program 
green-loan secara sederhana tidak akan berjalan tanpa sewajarnya mengatur pasar uang 
tersebut. Menyiapkan pasar melalui peraturan adalah satu cara dalam memungkinkan 
kondisi-kondisi bagi green economy/ekonomi hijau. 

Di tingkat mikro semua manajer harus memahami apa arti ekonomi hijau atau green 
productivity bagi mereka dan bagi perusahaan yang mereka kelola. Di tingkat ini yang 
penting ialah keuntungan. Hal ini valid dan beralasan karena merupakan hal bagaimana 
pasar itu bekerja. Mereka perlu merasa yakin bahwa spirit green economy/ekonomi hijau 
tidak akan melunturkan dayasaing mereka. Hal ini secara ekonomis masih memungkinkan 
bagi kita untuk memikirkan kembali strateginya. Apakah kemungkinan jatuh dalam daya 
saing memiliki manfaat jangka lama? Apakah hal tersebut membantu seltor green untuk 
tumbuh? Ini adalah seluruh pertanyaan yang perlu dijawab untuk menjamin bahwa 
perdagangan antara pertumbuhan ekonomi dan aspirasi lingkungan diminimalisir. 
Kekhawatiran akan kehilangan daya saing masih meluas diantara pemain swasta, dan pada 
taraf tertentu mereka merupakan basis sangat valid. 
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Perubahan dalam rejim pengatur untuk mendukung green economy/ekonomi hijau dapat 
mencederaii beberapa industri, terutama sekali, industri menggantungkan keuntungan 
mereka dari sumber daya alami atau degradasi lingkungan. Bagaimanapun, realokasi sumber 
daya akan berlangsung secepatnya dan investasi akan diarahkan ke green sector karena saat 
ini hal tersebut lebih menguntungkan. Di dalam perubahan jangka panjang dalam rejim 
pengatur akan bermanfaat bagi ekonomi karena ekonomi dapat melakukan penyesuaian. 

Banyak hal yang berbeda apabila perubahan didalam rejim pengatur, secara relatif sering 
dan bahkan berlawanan satu dengan yang lain dan tidak mencerminkan komitmen dalam 
strategi jangka panjang. Ini merupakan hal yang ditakutkan oleh kebanyakan pelaku bisnis, 
bukan esensi dari peraturan itu sendiri. Bagi pelaku bisnis, yang paling penting adalah 
kepastian peraturan disbanding perubahan peraturannya. 

Ketika kita tinggal di suatu dunia yang memiliki batasan-batasan pergeseran paradigm 
memiliki arti pergeseran alokasi sumber daya. Hal tersebut termasuk sumber daya 
keuangan. Pada tingkat di mana gagasan, strategi, dan kegiatan sudah menghasilkan kegiatan 
yang bermakna dan hasilnya dapat terwakili oleh keadaan bahwa kita sudah mengalokasikan 
sumber daya keuangan ke dalam green economy/ekonomi hijau. 

Mengetahui batasan keuangan yang demikian , dengan sedemikian banyak tindakan 
alternatif, artinya beralasan untuk membuat skala prioritas dan memungut hasil yang dekat. 
Keterbatasan keuangan merupakan hal klasik sekalipun di antara paling bottleneck yang 
paling relevan. 

Realokasi pembelanjaan publik pada tatanan sosial politik yang sekarang merupakan hal 
yang lebih sulit dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu. Reformasi Fiskal lingkungan 
diIndonesia, sebagai contoh, akan harus menghilangkan subsidi bahan bakar yang secara 
politik merupakan isu yang sensitif. Oleh karena itu, kita mungkin perlu memusatkan pada 
penemuan skema baru dan memperkuat kegiatan yang ada. Satu contoh adalah pembiayaan 
pribadi CSR. Tetapi di samping kegunaannya, bagaimana bisa dibandingkan dengan sumber 
daya keuangan yang kita perlukan untuk merubah seluruh perekonomian menjadi hijau? 
Contoh pembiayaan alternatif yang lain adalah realisasi pembayaran pelayanan lingkungan 
(PES). Skema ini tidak menggunakan uang dari pembayar pajak. Singkatnya, sumber 
keuangan off-budget dapat melengkapi sumber-sumber publik. 

Pembiayaan ekonomi hijau adalah suatu isu yang besar. Kita memerlukan pergeseran 
sumber daya keuangan dari penggunaan lainnya jika kita serius dengan ekonomi hijau. Di 
dalam sistem fiskal yang sekarang, beberapa unsur-unsur hubungan fiscal antar pemerintah 
dapat dimanfaatkan untuk ekonomi hijau yang dimaksud. Karena secara politis, semua 
pengambilan keputusan dan tindakan dilakukan di tingkat daerah, tidak masuk akal bahwa 
lebih banyak kebijakan ramah lingkungan mendapatkan imbalan yang sesuai. Dana alokasi 
khusus ( DAK) - yang jumlahnya semakin banyak dari waktu ke waktu-- dapat berpotensi 
melayani tujuan ini. Mekanisme fiscal antar pemerintah saat ini berpotensi untuk digunakan 
sebagai alat intensif green economy/ekonomi hijau. 

Undang-undang no. 32/2009 sangat progresif namun perlu untuk segera diterjemahkan ke 
dalam peraturan pemerintah untuk membantu peran yang lebih berarti dalam 
menghijaukan ekonomi. Undang-undang no.32/2009 berpotensi menggeser paradigma 
macroeconomic karena undang-undang tersebut dengan tegas menyebutkan bagaimana isu 
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lingkungan perlu untuk terintegrasi dengan manajemen ekonomi. Bagaimanapun, 
pengaturan detil masih perlu diterjemahkan ke dalam peraturam tingkat yang lebih rendah 
yang sekarang masih dalam proses. KLH harus mempercepat proses ini sehingga pihak dan 
pembuat hukum di parlemen dapat mulai mempelajari dan memperbaiki. 

Pertanyaan klasik mengenai kordinasi masih merupakan isu besar. Lingkungan bukan 
permasalahan sektor; melainkan permasalahan antar sektor. Oleh karena itu koordinasi 
keantar sektor dan antar kementerian merupakan hal yang penting. Salah satu elemen 
penting dalam koordinasi adalah kepemimpinan. Pertanyaan mengenai apakah kita 
memerlukan bahkan kepemimpinan yang lebih kuat masih merupakan isu. Apakah kita 
memerlukan suatu sekretariat khusus, suatu dewan seperti dewan pengembangan yang 
mendukung sebagaimana yang diusulkan oleh Emil Salim, atau apa selain itu? Dalam konteks 
green  economy koordinasi merupakan hal penting sebab target green economy tidak cocok 
denganagenda lain di berbagai sektor yang berbeda. Pertukaran informasi untuk menangani 
permasalahan kordinasi dengan agenda untuk mempercepat green economy. Selain itu, 
harus diingat bahwa kordinasi melibatkan bukan hanya meningkatkan akan tetapi 
menghubungkan berbagai isu dan berbagai sektor. Kerangka kerja Hukum yang baik, 
kesepakatan politik dan strategy tidak akan berjalan tanpa kordinasi yang baik, yang dalam 
kasus kita masih sub-optimal. 

Pemerintah masih mengharapkan bahwa, di samping komitmen kuatnya, tiap-tiap unsur 
masyarakat harus menyokong ke arah green economy. Hal tersebut meliputi perubahan 
perilaku dan kesadaran lingkungan antar pelaku bisnis pihak lain. Dengan kesukaran dalam 
penerapan hukum, mendidik orang mempunyai nilai tambah yang strategis dalam situasi 
macam ini. Pemerintah pusat telah memulai mendukung green economy, tetapi pemerintah 
bukanlah satu-satunya aktor. 

Pengembangan ekonomi makro masa kini masih jauh dari hijau. Hal tersebut terjadi karena 
adanya pengembangan ekonomi kuno selama beberapa dekade yang mengesampingkan 
keberlanjutannya. Kita masih memerlukan suatu pergeseran besar di dalam paradigma pada 
pengelolaan pengembangan perekonomian pada tingkat makro. Desakan besar merupakan 
hal penting dan yang paling penting dalam sektor energi. Perekonomian Indonesia pernah 
bergantung pada minyak dan gas karena sumberdaya tersebut pada waktu itu jumlahnya 
melimpah. Bagaimanapun era tersebut sudah berlalu. Kita berada dalam batas penghabisan 
cadangan minyak dan juga menghadapi dampak perubahan iklim paling ekstrim. Di tingkat 
makro, pendekatan desakan yang besar masih diperlukan terutama dalam sektor energi. 

Buah terbesar yang menggantung rendah dalam kegiatan green economy pasti akan 
menghilangkan subsidi energi. Buah tersebut menciptakan insentif terhadap alternative 
energy yang lebih hijau, dan uang yang ditabung dapat dipergunakan untuk kegiatan green 
investment/investasi hijau. Akan tetapi tidak terdapat agenda tertulis yang konkrit 
mengenai penghilangan subsidi ini. Nampaknya strategi sekarang ini ialah pengurangi 
konsumsi bahan bakar fosil bersubsidi – suatu pengurangan kuantitatif bukannya reformasi 
harga – yang dapat dipertanyakan dalam hal efektifitasnya dan hasilnya yang sekitar 100 
trilyun rupiah akan dipergunakan pertahun untuk subsidi ini. Insentif untuk green 
economy/ekonomi hijau merupakan hal penting, tetapi pertimbangan politik kelihatannya 
bahkan lebih penting bagi isu seperti penghilangan subsidi energy fosil. 
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Strategi Memperbaiki Kebijakan Green Economy/Ekonomi Hijau Indonesia 

Pembahasan terdahulu menggarisbawahi tantangan berikut terhadap kegiatan yang ada 
untuk memepromosikan green economy/ekonomi hijau di Indonesia: (1) konsep green 
economy/ekonomi hijau belum dipahami dengan baik khususnya di tingkat akar rumput; (2) 
kegiatan green economy/ekonomi hijau sudah ada di Indonesia, akan tetapi efektifitas 
dalam mencapai relative target yang terukur bagi perekonomian atau perekonomian kita 
atau bagi kerusakann yang telah kita lakukan hamper tidak dibahas; (3) kegagalan dalam 
peningkatan skala berbagai kegiatan yang baik telah dikaitkan pada regulasi pasar yang tidak 
konsisten dan tidak efektif; beresiko kehilangan daya saing; kesulitan finansial; dan kordinasi 
suboptimal; serta; (4) dorongan yang besar, reformasi tingkat makro seperti penghilangan 
energy subsidi telah terhalang oleh permasalahan social politik. Isu-isu penting harus 
berada diantara pemikiran-pemikiran prima jika kita memiliki tujuan untuk merancang 
strategi yang efektif dan dapat dijalankan. 

Kementerian Keuangan (MoF) melihat green economy/ekonomi hijau tidak dapat 
dilaksanakan tanpa merubah struktur insentif perekonomian. Hasil rendah dalam green 
economy/ekonomi hijau (seperti green investment) merupakan halangan terbesar untuk 
kesuksesannya. Unsur penting untuk merubah struktur insentif merupakan 
kebijakankebijakan fiskal. Kementrian Keuangan juga melihat bahwa reformasi harga energy 
merupakan hal penting bagi green economy/ekonomi hijau dan menggarisbawahi 
pilihanpilihan refornasi kebijakan. Namun demikian nampaknya pilihan tersebut bukan 
merupakan hal yang langsung dan tidak diperhitungkan sebagai unsure yang mendesak 
terkait limbah sumberdaya dari pemakaian sekitar $20 trilyun pertahun bagi subsidi energi 

Untuk memperkecil perbedaan strategi umum untuk memperbaiki green economi / 
ekonomi hijau Indonesia berikut dapat diringkas menjadi 9 strategi yaitu. 

� Strategi 1: Menentukan dan menghitung targets penghijauan / greening perekonomian 
Indonesia pada tingkatan makro, mikro, sektoral dan regional. 

� Strategi 2: Mematahkan penghalang social-politik yang menghilangkan subsidi energi 
� Strategi 3: Harmonisasi kebijakan dan program antar dinas pemerintah melalui 

revitalisasi atau pembentukan kelembagaan kordinasi yang efektif. 
� Strategi 4: Mengembangkan investasi hijau/ green investment oleh pembiayaan swasta 

bersama dengan pengeluaran modal public tambahan. 
� Strategi 5: Menciptakan dan merevitalisasi regulasi pasar yang efektif, konsisten tanpa 

mengurangi daya-saing perekonomian. 
� Strategi 6: Substitusi pajak netral-pendapatan untuk mendukuing perilaku yang 

menyenangkan agen ekonomi terhadap perekonomian hijau/ green economy. 
� Strategi 7: Mengoptimalkan relasi fiscal antar pemerintah untuk mengembangkan 

perekonomian hijau. 
� Strategi 8: Memperkuat lembaga pengaturan lingkungan yang ada. 
� Strategi 9: Mengembangkan perubahan perilaku terhadap green economy antas elemen 

masyarakat melalui pendidikan public berorientasi jangka panjang, terstruktur dan 
sistematik. 
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Strategi 1 - Menentukan dan menghitung targets penghijauan/greening perekonomian Indonesia 
pada tingkatan makro, mikro, sektoral dan regional 

Strategi 1 menentukan dan menghitung target penghijauan perekonomian di Indonesia pada 
tingkat, mikro, sektoral, dan regional memang penting. Pemerintah Indonesia telah 
memberikan contoh pelaksanaan strategi ini melalui rencana aksi nasional untuk 
mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26% (dengan sumberdaya domestic dan 
tambahansebesar 15% dengan dukungan internasional). Ini merupakan contoh yang baik 
mengenai bagaimana penentuan jumlah target dapat dilaksanakan. Namun demikian, 
strategi ini hanya focus pada perubahan iklim dan masih banyak permasalahan lingkungan 
yang lain belum tertangani oleh rencana aksi nasional seperti polusi local, sumber daya air 
dan keanekaragaman hayati. Pada perencanaan ekonomi tingkat praktis dan regional atau 
local, agar dapat terlaksana, target tersebut harus direfleksikan bersama dengan rencana 
tata-kota. 

Strategi 2 - Mematahkan penghalang social-politik yang menghilangkan subsidi energi 

Terkait dengan strategi 2 mengenai pematahan penghalang social politik dari pengurangan 
subsidi bahan bakar, terdapat sikap optimis dari beberapa pemangku kepentingan. 
Sebagaimana dibuktikan dengan berbagai studi seperti pemetaan unsur-unsur sosial, 
reformasi harga bahan bakar sebenarnya tidak dutujukan bagi unsure mayoritas dalam 
masyarakat sipil. Unsur masyarakat sipil dapat secara mengejutkan terbuka bagi pemikiran 
dan pembahasan terkait reformasi. Penghalang yang masih mengganggu ialah penghalang 
politik. Musuh politik bagi pemerintah dalam kantor manapun selalu akan melihat rencana 
reformasi sebagai keuntungan politik potensial. Di dalam peta politik saat ini tanpa satu 
mayoritas, penghitungan politik telah menjadi alas an utama bagi reformasi yang lambat. 

Situasi ini sangat kontras dengan gagasan bahwa partai politik atau parlemen diharapkan 
menjadi perwakilan masyarakat di mana mayoritas tidak berkeberatan dengan reformasi 
harga bahan bakar. 

Secara menarik subsidi energy oleh para pemangku kepentingan termasuk pejabat penting 
pemetintah dan perwakilan dari perusahaan listrik (PLN) sebagai penghalang terhadap 
green economy/perekonomian hijau. Kenyataan bahwa subsidi tersebut digunakan oleh 
pemanfaat yang salah merupakan permasalahan utamanya. Seluruh pelanggan termasuk 
industry skala-besar malah menikmati subsidi ini. Pemahaman umum ialah bahwa subsidi 
tidak selalu merupakan tindakan kebijakan yang salah selama sasarannya tepat. Salah satu 
cara pentargetan yang lebih baik ialah dengan merubahnya dari pemberian subsidi 
komoditas menjadi subsidi kepada orang yang memerlukannya. Potensi consensus 
mengenai sikap terhadap subsidi bahan bakar tepat di hadapan kita. Penghalang politik saat 
ini diidentifikasi sebagai suatu penghalang bagi reformasi. 

Strategi 3: Harmonisasi kebijakan dan program antar dinas pemerintah melalui revitalisasi atau 
pembentukan kelembagaan kordinasi yang efektif  

Beberapa pemangku kepentingan melihat bahwa mengharmoniskan kebijakan dan program 
antar dinas pemerintahan melalui revitalisasi atau pembentukan kelembagaan kordinasi 
yang efektif (strategi 3) merupakan hal yang perlu untuk melaksanakan suatu strategi green 
economy/pekonomian hijau yang dapat dilakukan. Suatu contoh yang bagus dari 
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permasalahan yang melekat pada kordinasi dan harmonisasi kebijakan ialah dalam 
pengembangan geothermal. Pertama, geothermal direncanakan menjadi suatu pengganti 
yang baik dari bahan bakar fosil, namun daya saingnya dalam relasi dengan bahan bakar fosil 
masih rendah karena kebijakan harga yang tidak baik dan pengembangan energy fosil yang 
lebih murah seperti batubara. Ke dua pengembangan geothermal bertentangan dengan 
regulasi kepemilikan lahan di mana otoritasnya terletak pada pemerintah setempat atau 
pemerintah regional. Ada beberapa kasus di mana dukungan penuh dari pemerintah tidak 
kuat sebagaimana yang diharapkan dikarenakan alas an-alasan seperti pemerataan yang 
tidak adil dari keuntungan pemasukan geothermal sebagaimana yang dirasakan oleh 
pemerintah daerah. Contoh lain dari harmonisasi yang sub-optimal yang dilihat oleh para 
stakeholders ialah kebijakan kita dalam penjualan gas alam. Permintaan dalam negeri yang 
tinggi dikorbankan demi kepentingan ekspor ke Negara lain. Gas alam secara relative lebih 
bersih dibandingkan bahan bakar fosil lainnya seperti batubara akan tetapi konsumsinya 
sejalan dengan perspektif green economy/ekonomi hijau. 

Strategi 4 Mengembangkan investasi hijau/ green investment oleh pembiayaan swastabersama 
dengan pengeluaran modal public tambahan 

Fokus perhatian yang mungkin dipilih dalam pembahasan berkenaan dengan strategi 4 dari 
pengembangan investasi hijau/ green investment dengan pembiayaan probadi dengan 
ditambah pengeluaran modal publik. Investasi dalam sector geothermal tidak 
membutuhkan peran besar pemerintah disebabkan oleh resiko tinggi terkait fase eksplorasi 
dan eksploitasi. 

Kemitraan Publik-Swasta/Private-public partnership (PPP) harus diekspoitir menjadi strategi 
untuk mengembangkan investasi hijau di wilayah lain. Terdapat ruang kesempatan karena 
dasar kelembagaan untuk skema ini telah dikembangkan seperti misalnya Dana Jaminan 
Infrastruktur Indonesia/ Indonesian Infrastructure Guarantee Fund (IIGF). Dana ini dapat 
dimanfaatkan sebgai instrument yang bagus untuk mengelola resiko fiskal. Sejauh strategi 
perekonomian hijau/ green economy dikaitkan, skema terkait pendekatan PPP harus 
dirancang untuk mengembangkan investasi hijau/green investment khusus atau ifrastruktur 
hijau/ green infrastructure seperti dalam sector energy dan transportasi. Penggabungan 
agenda green economy dalam usaha ini harus dipastikan. 

Strategi 5: Menciptakan dan merevitalisasi regulasi pasar yang efektif, konsisten tanpa 
mengurangi daya-saing perekonomian 

Kegiatan sector swasta dalam green economy/ekonomi hijau secara luas telah diamati. 
Konversi teknologi bagi pelestarian energy, contohnya, telah dilakukan di berbagai industri. 
Akan tetapi untuk membuat kegiatan ini diperluas hingga meliputi mayoritas organisasi 
bisnis, regulasi pasar sangat diperlukan karena pasar-pasar yang tidak terregulasi dalam 
bisnis biasa tidak mendukung green economy/perkonomian hijau. Tanggung jawab 
oerusahaan terhadap masyarakat/Corporate Social Responsibility(CSR) harus ditingkatkan 
dengan sistem insentif terstruktur yang dimodifikasi melalui regulasi yang tepat. Regulasi 
tersebut perlu paling tidak memiliki perlengkapan berikut ini: (1) regulasi atau perubahan 
dalam kebutuhan regulasi untuk mendapatkan tujuan yang jelas dan penting 
(tidakdiacuhkan, besar dalam ukuran relative terhadap perekonomian) dan dampaknya 
terukur; (2) regulasi diperlukan untuk meminimalisir buruknya daya saing industry 
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terutama terhadap mitra dagang asing; (3) suatu jaminan bahwa perubahan dalam regulasi 
akan konsisten selama periode waktu yang lama. 

Strategi 6: Substitusi pajak netral-pendapatan untuk mendukuing perilaku yang menyenangkan 
agen ekonomi terhadap perekonomian hijau/ green economy. 

Substitusi pajak netral-pendapatan merupakan kebijakan peningkatan beberapa pajak yang 
menurunkan kegiatan berpolusi atau intensif sumber daya tetapi mengurangi pajak yang lain 
(atau subsidi) seprti terhadap peningkatan green economy/perekonomian hijau atau green 
investment atau bahkan pajak umum yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi atau 
untuk menetralisir dampak buruk dari pengenalan pajak-pajak baru. Peningkatan pajak itu 
sendiri dapat dilihat secara negatif oleh dunia bisnis, tetapi gagasan substitusi pajak dapat 
mengurangi atau menghilangkan persepsi negatif. Namun demikian, para stakeholder 
menunjuk beberapa kesulitan yang mungkin muncul dalam penerapan pajak-pajak tersebut. 

Kontrol pajak, contohnya secara tidak proporsional ada dalam kekuasaan pemerintah 
pusat. Salah satu contoh yang baik ialah pajak langsung atau pajak penambahan nilai. 
Pembuatan rancangan pajak tak langsung untuk menekan kegiatan intensif-sumber daya 
atau intensif polusi dapat memiliki konsekwensi berbeda bagi wilayah satu dan lainnya, 
karena wilayah yang berbeda memiliki jenis sumber daya dan permasalahan lingkungan yang 
berbeda pula. Pelaksanaan pajak setempat, pada sisi lain, sangatlah tidak mungkin memiliki 
dampk negative yang lebih besar karena pemerintah setempat secara relaif rendah. Isu yang 
lain ialah pengalokasian. Dalam konteks regulasi fiscal saat ini, pelaksanaan alokasi tidak 
benarbenar mudah. Kesulitan dalam rancangan, bahkan dalam pelaksanaan, regulasi 
lingkungan dengan pemasukan potensial dapat digambarkan dengan bagaimana sulitnya 
proses saat ini dalam merancang mekanisme yang benar dan adil dari REDD+. 

Strategi 7: Mengoptimalkan relasi fiscal antar pemerintah untuk mengembangkan perekonomian 
hijau. 

Meskipun green economy/ekonomi hijau sering digunakan sebagai suatu strategi skala 
nasional, di Indonesia, pemerintah local, disamping ketergantungan finansialnya pada 
transfer dari pemerintah pusat, memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam pemakaian, 
demikian pula kekuasaan penting lainnya. Tanpa mengabaikan potensi pemerintah daerah 
dalam secara otonomi membuat lingkungan yang mendukung green economy / 
perekonomian hijau atau pertumbuhan ekonomi daerah yang hijau, masih banyak ruang 
untuk mengembangkan relasi fiscal khusus yang dapat menciptakan system insentif antara 
pemerintah daerah untuk memotivasi mereka bahkan lebih ialah mengejar green 
economy/perekonomian hijau. Unsur potensial dalam pengaturannya relasi fiscal antar 
pemerintah yang sekarang ialah alokasi dari dana alokasi khusus (Dana Alokasi Khusus atau 
DAK). Dana ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan green economy/perekonomian 
hijau dengan cara menciptakan skema alokasi khusus yang akan memberikan imbalan bagi 
pemerintah daerah yang kebijakan /programnya selaras dengan green economy / 
perekonomian hijau dan memberikan perngatan kepada pemerintah daerah yang 
kebijakan/programnya membahayakan atau menciptakan kesulitan bagi pertumbuhan 
daerah yang lebih hijau. Saat ini system tersebut sudah dibahas di Kementerian Keuangan. 
Namun demikian konsep yang jelas dan konkrit dan pelaksanaannya belum ada. 
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Strategi 8: Memperkuat lembaga pengaturan lingkungan yang ada. 

Green economy/perekonomian hijau merupakan konsep yang cross-cutting, namun 
gagasannya tidak akan tercapai tanpa dukungan dinas terkait lingkungan yang ada, terutama, 
yang berada du bawah kordinasi Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan pendamping 
mereka serta dinas-dinas terkait seperti Kementerian Kehutanan, atau Perikanan Kelautan. 
Satu fungsi penting yang secara tradisional diberikan oleh Kementerian Negara Lingkungan 
Hidup ialah pemantauan kemajuan dari perlindungan lingkungan. Pelaksanaan green 
economy/perekonomian hijau melibatkan berbagai kegiatan di mana fungsi ini memainkan 
peranan penting. Melakukan investasi dalam sector sumber daya alam untuk menjamin 
keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya alam seperti air, dan ekosistem lainnya merupakan 
bidang tradisi kementrian ini. Pemantauan eksternal dating dari berbagai kegiatan ekonomi 
seperti proses industry dan transportasi telah dilayani dengan baik oleh dinas tersebut. 
Dengan orientasi terhadap green economy/perekonomian hijau, kapasitas mereka perlu 
diperbaiki dan diperluas khususnya untuk menjamin efektifitas kegiatankegiatan, 
tatalaksananya, terlebih teknologinya. Alokasi dana saat ini perlu secara proporsional 
digeser untuk menjamin fungsinya dapat mendukung reorientasi kegiatan ekonomi menuju 
green economy/perekonomian hijau. 

Strategi 9: Mengembangkan perubahan perilaku terhadap green economy antas elemen 
masyarakat melalui pendidikan public berorientasi jangka panjang, terstruktur dan sistematik. 

Pendidikan public dapat berfungsi sebagai alat pendukung pengembangan green 
economy/perekonomian hijau karena pendidikan dapat membantu merubah perilaku 
manusia. Akan tetapi kegiatan ini bukanlah pengganti system insentif yang baik dalam 
masyarakat pasar. Pndidikan hanya merupakan pelengkap. Pendidikan public yang berhasil, 
membutuhkan waktu lama dan kita memerlukan strategi jangka panjang. Hal yang perlu 
dihindari dalam strategi ini termasuk pendidikan moral orentasi jangka pendek yang 
cenderung sporadis dan hanya dilaksanakan untuk menanggapi situasi tertentu. Strategi 
pendidikan public dicirikan oleh hal sebagai berikut: (a) orientasi jangka panjang; (b) 
mencakup pendidikan informal dan formal (di semua tingkatan); (c) pengenalan budaya dan 
nilai setempat; (d) profesional, dalam arti bahwa pendidikan dilaksanakan secara sistematik, 
terstruktur dan berbasis pada komunikasi public kualitas terbaik untuk menjamin efektifitas 
terhadap tujuannya. 

 

KESIMPULAN 

Green economy/Perekonomian hijau dipandang sebagai perekonomian yang ideal dimana 
usaha kita untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi dan social tidak mengorbankan 
lingkungan. Ini merupakan tantangan yang besar, sebagaimana yang diperlihatkan oleh 
sejarah bahwa tingkat kesejahteraan dunia yang kaya saat ini telah meninggalkan jejak 
ekologis yang sangat besar. Bagi Indonesia, tantangannya bahkan lebih besar karena 
perumbuhan ekonomi yang cepat pada dekade yang lalu secara seimbang belum 
diterjemahkan diantara kelompok social dan mayoritas penduduk Indonesia masih hidup di 
bawah standar kehidupan yang beradab. 
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Tetapi kebutuhan untuk menyesuaikan standar kita dalam mengelola perekonomian mulai 
terlihat mendesak ketika kita berpikr untuk jangka waktu menengah dan jangka yang lebih 
panjang. Keputusan ekonomi kita pada waktu yang lampau secara alami telah digerakkan 
oleh perencanaan dengan pikiran sempit yang mengabailkan implikasi buruk masa depan 
dari tindakan yang dilakukan, Hal ini telah ditegaskan oleh statistic dan indicator lain dari 
pengembanagn keberlanjutan yang memperlihatkan bahwa pembangunan kita tidak berada 
dalam jalur keberlanjutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kita tidak mampu menjamin 
bahwa generasi mendatang dapat paling sedikit mengalami kesejahteraan dalam tingkatan 
yang sama dengan kesejahteraan kita saat ini. Peristiwa yang sering terjadi yaitu bencana 
alam lingkungan saat ini juga memperburuk pembangunan berkelanjutan karena 
pembangunan berkelanjutan memiliki makna kesejaahteraan bukan untuk saat ini saja tetapi 
untuk masa yang akan datang. 

Paradigma green economy/perekonomian hijau harus disambut dengan hangat. Dan inilah 
yang sedang kita lakukan. Berbagai kegiatan telah dimulai. Namun kita juga menyadari 
bahwa kegiatan tersebut belumlah cukup kuat untuk pelaksanaan yang efektif karena 
kesulitan dari berbagai lembaga social maupun politik. Bebarapa strategi untuk 
memperbaiki kegiatan yang ada sekarang telah diidentifikasi dalam laporan ini dengan 
harapan dapat membatu mempercepat dan memperkuat kegiatan saat ini menuju 
perekonomian Indonesia yang hijau. 
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