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Kata Pengantar

Prinsip-prinsip ekonomi hijau kini memandu agenda pembangunan
global. Indonesia berkomitmen untuk memenuhi Perjanjian Paris
dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development
Goals/SDGs). Keduanya merupakan bagian penting dalam perumusan
rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.
Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK) menyadari
pentingnya penerapan konsep pertumbuhan ekonomi hijau dalam
pembangunan kawasan ekonomi khusus di Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi hijau merupakan salah satu cara untuk
mempertahankan daya saing di pasar global, dan konsep industri
hijau telah dimasukkan ke dalam Rencana Induk Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) Sei Mangkei. Dengan memasukkan konsep yang penting
ini, Indonesia mengakui bahwa untuk memiliki daya saing di pasar
global, industri di Indonesia harus memenuhi prinsip-prinsip ekonomi
hijau. Dengan kata lain, industri dan perusahaan harus memastikan
bahwa praktik bisnis mereka berkontribusi terhadap pertumbuhan
ekonomi hijau.
Melalui kerja sama dengan Global Green Growth Institute (GGGI),
telah dilakukan Studi Penilaian Pertumbuhan Ekonomi Hijau untuk
mengevaluasi peluang investasi ekonomi hijau di KEK Sei Mangkei.
Dengan menggunakan extended Cost Benefit Analysis (eCBA), penelitian
tersebut mengidentifikasi beberapa peluang investasi di empat
sektor, yaitu energi terbarukan, pengelolaan limbah, kelapa sawit
berkelanjutan, dan pengangkutan logistik.
Kami mendukung hasil serta rekomendasi kebijakan penelitian
tersebut. Apabila kebijakan serta insentif dapat direalisasikan maka
investasi bernilai tinggi akan mengalir dan memberikan manfaat
bukan hanya bagi KEK Sei Mangkei dan Provinsi Sumatra tetapi juga
bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Dr. Enoh Suharto Pranoto, S.E., M.A.
Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Hijau (KEK),
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
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Pada tahun 2017, GGGI melakukan Studi Penilaian Pertumbuhan Ekonomi Hijau (Green Growth
Assessment Study) untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Sumatra Utara.
Dengan menggunakan metode extended Cost Benefit Analysis (eCBA), penelitian tersebut
mengidentifikasi kebijakan serta peluang investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
hijau di empat sektor, yaitu energi terbarukan, pengelolaan limbah, kelapa sawit berkelanjutan, dan
pengangkutan logistik.
Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa intervensi kebijakan terhadap proyek ekonomi hijau
di empat sektor ini dapat menghasilkan keuntungan yang cukup besar dan berpotensi menghasilkan
manfaat ekonomi bersih senilai hingga USD 870 juta.

Pendahuluan
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Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan
GGGI berupaya mengembangkan proyek
infrastruktur hijau yang ramah lingkungan.
Kebutuhan infrastruktur yang tinggi di
Indonesia akan mendorong investasi dan
pertumbuhan dalam lima tahun ke depan.
Secara khusus, upaya untuk mengembangkan
KEK di seluruh Indonesia meningkat pesat guna
mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan
pengembangan industri dengan menggunakan
sumber daya lokal. Berbagai rencana ambisius
untuk mengembangkan KEK di seluruh Indonesia
menggarisbawahi pentingnya menerapkan prinsip
pertumbuhan hijau dalam proses ini untuk

memastikan dampak jangka panjang terhadap
lingkungan dan masyarakat.
Untuk mendukung pemerintah menarik arus
investasi hijau ke dalam KEK, GGGI melakukan
studi penilaian pertumbuhan hijau dengan
menggunakan metode extended Cost Benefit Anaysis
(eCBA) untuk daerah Sei Mangkei di Sumatra
Utara dalam upaya mengidentifikasi peluang
investasi dan merangkul proyek-proyek yang
berpotensi untuk dikembangkan menjadi proyek
hijau yang memenuhi syarat pendanaan oleh bank
(bankable).

5 HASIL PERTUMBUHAN HIJAU YANG DIHARAPKAN
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Pemerintah Indonesia berkomitmen
mengembangkan KEK untuk mendukung investasi
dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Indonesia
menargetkan pembangunan 25 KEK di seluruh
negeri, termasuk Sei Mangkei, pada 2019.
Sei Mangkei adalah KEK yang terletak di Kabupaten
Simalungun, Provinsi Sumatra Utara dengan
total area seluas 1.984 ha. Kawasan ini dibangun
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29/2012.
Rencana kegiatan utama di KEK Sei Mangkei
meliputi industri hilir minyak sawit dan karet,
serta kegiatan pendukung seperti utilitas, logistik,
pariwisata, dan berbagai industri lainnya. KEK Sei
Mangkei diharapkan dapat menghasilkan produkproduk asam lemak, lemak alkohol, surfaktan,
biodiesel, dan biogas.
Menurut Rencana Induk KEK Sei Mangkei (2011),
kawasan ini dibentuk berdasarkan prinsip
penggunaan produk inti regional (yaitu kelapa
sawit, karet, kayu), pembangunan industri hijau,
dan pengembangan klaster kelapa sawit dengan
bisnis hilir berupa pengolahannya. Saat ini,
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (“PTPN
III”), salah satu Badan Usaha Milik Negara di
bidang agroindustri, adalah agen pengelola dan
pengembangan KEK Sei Mangkei.
DN KEK sebagai badan pemerintahan yang
mengoordinasikan pengembangan kawasan
ekonomi khusus, bekerja sama dengan GGGI untuk
mengembangkan proyek infrastruktur hijau yang
ramah lingkungan di KEK, terutama yang berkaitan
dengan pembangkit listrik tenaga air, sektor
pemanfaatan lahan/kehutanan dan infrastruktur
dasar (seperti pengelolaan limbah dan air). Ada
peluang besar untuk merancang kembali proyekproyek yang tengah berjalan di beberapa KEK untuk
menghasilkan pertumbuhan hijau yang lebih baik
dan memengaruhi keseluruhan desain KEK di tahap
perencanaan awal.
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Hasil eCBA untuk Sei Mangkei
Aspek
Proyek

Pembangkit
Listrik
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Limbah
Berbahaya

Perkebunan
Kelapa Sawit

Pengangkutan
Logistik

Business
as Usual (BAU)

Intervensi Pertumbuhan
Ekonomi Hijau

Membangun
Pembangkit Listrik
Tenaga Gas dengan
kapasitas 250 MW
dan Pembangkit Listrik
Tenaga Biogas dengan
kapasitas 1,68-2 MW.

Sebesar 64 MW dari
250 MW kapasitas
pembangkit listrik
tenaga gas yang
diusulkan berpotensi
untuk diganti dengan
kapasitas berbasis
tenaga surya (solar PV).

• Layanan listrik dapat lebih
cepat terealisasi
• Meningkatkan citra KEK
sebagai “Zona Hijau”
• Mengurangi emisi C02

Tidak ada Instalasi
Pengolahan Limbah
Berbahaya di sekitar
kawasan Sei Mangkei
dan Kuala Tanjung.

Membangun Instalasi
Pengolahan Limbah
Berbahaya dengan
kapasitas 100.000 ton
per tahun di dekat KEK.

• Menghemat biaya truk dan
biaya pengiriman
• Mengurangi emisi GRK
• Menghasilkan produk daur
ulang yang berguna (abu
hasil pembakaran dapat
dijadikan bahan bangunan)
• Menghindari kerusakan
lingkungan akibat
pembuangan limbah

Di bawah BAU, 60%
dari perusahaan
perkebunan saat
ini ditargetkan
untuk menerapkan
Best Management
Practices (BMP)
dengan cara
memperoleh
sertifikasi perkebunan
kelapa sawit
berkelanjutan (RSPO).

Mewajibkan
penerapan BMP dan
sertifikasi RSPO untuk
seluruh perkebunan di
KEK.

• Berpotensi untuk
menetapkan harga jual
premium
• Menyelamatkan hutan
seluas kurang lebih
20.000-30.000 Ha
• Meningkatkan nilai
ekonomis dari jasa
ekosistem (penyimpanan
karbon, pengaturan air
dan tanah, perlindungan
keanekaragaman hayati di
sekitar Danau Toba) dan
produksi kayu berkelanjutan

Semua perusahaan
di Sei Mangkei
mengangkut produk
mereka menggunakan
transportasi darat
(truk pengangkut
barang).

Mengangkut setengah
jumlah kargo dari KEK
ke Pelabuhan Kuala
Tanjung menggunakan
jalur kereta api yang saat
ini sedang dibangun.

• Mengurangi polusi udara
dan emisi gas rumah kaca
(GRK)
• Menghemat biaya
operasional truk secara
signifikan

Manfaat bagi
Masyarakat

Kebijakan Utama yang Dibutuhkan
untuk Mendorong Investasi Hijau:
Intervensi pertumbuhan ekonomi hijau membutuhkan faktor pemungkin yang dapat membuat
proyek dianggap layak untuk menerima pendanaan bank (bankable). GGGI mengidentifikasi
beberapa kebijakan potensial yang dibutuhkan untuk meningkatkan kelayakan bankable sebuah
proyek dan kegunaan praktis dari intervensinya.

LIMBAH BERBAHAYA

PEMBANGKIT LISTRIK

Kebijakan Potensial/
Faktor Pemungkin

Kebijakan Potensial/
Faktor Pemungkin

• Meninjau kembali
kebijakan feed-in tariff
saat ini terhadap sumber
daya terbarukan
• Menggunakan skema
Kemitraan Publik-Swasta
(KPS)
• Melanjutkan reformasi
sistem energy pricing
(contoh: reformasi
subsidi bahan bakar fosil)

Green Growth
Intervention

• Membatasi pengangkutan
limbah berbahaya ke luar
pulau jika terdapat Instalasi
Pengolahan Limbah
Berbahaya
• Menggunakan skema
Kemitraan Publik-Swasta
(KPS)
• Meningkatkan pemantauan
dan pemberian
penghargaan/insentif
bagi penerapan kebijakan
pembuangan limbah
berbahaya

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
Kebijakan Potensial/
Faktor Pemungkin

• Mendukung perkebunan rakyat untuk memperoleh
legalitas demi memenuhi persyaratan sertifikasi
RSPO dan melancarkan upaya mendapatkan
status layak pendanaan dari bank (bankable),
agar berkesempatan untuk mengakses Dana
CPO (Keppres 14/2016 dan 61/2015) dan RSPO
Smallholder Support Fund (RSFF)
• RSPO Smallholder Support Fund (RSFF)
• Layanan satu-pintu dari Badan Pertahanan Nasional
(BPN) untuk mengurus status pertanahan
• Kerja sama antar kementerian dalam menyelesaikan
sengketa konsesi pertambangan/kehutanan/
perkebunan kelapa sawit

PENGANGKUTAN LOGISTIK
Kebijakan Potensial/
Faktor Pemungkin

• Pemberian suntikan modal oleh
pemerintah agar dapat menetapkan
tarif lebih rendah, sehingga lebih
menarik dibandingkan biaya
transportasi menggunakan truk
• Mengidentifikasi pilihan-pilihan untuk
mendapatkan pendapatan tambahan
melalui pengembangan bisnis angkutan
di Sumatra Utara
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Faktor Utama
Untuk Meningkatkan Daya Tarik KEK Sei Mangkei
Faktor Utama 1
Pengelolaan yang Profesional dan
Komersial
Rekomendasi:
• Membentuk Joint Venture (JV)
bersama mitra strategis yang
berpengalaman di sektor real
estate dan infrastruktur untuk
mengembangkan KEK Sei Mangkei
• Memastikan konsistensi dalam
penegakan peraturan
Faktor Utama 3
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Analisis Data untuk
Pengambilan Keputusan
Rekomendasi:
• Melakukan riset pasar untuk
memahami potensi dan kebutuhan
pasar
• Mengembangkan indikatorindikator utama untuk menilai
kinerja masing-masing KEK

Faktor Utama 5
Penggunaan Sumber Daya Aset yang
Optimal
Rekomendasi:
• Menyediakan infrastruktur yang
berkualitas tinggi dan terintegrasi untuk
meningkatkan keterhubungan dan akses
terhadap pasar
• Mengarahkan komoditas mentah (seperti
CPO) agar dikirim ke Sei Mangkei untuk
diproses lebih lanjut dan memperoleh
penambahan nilai ekonomi
Faktor Utama 7
Investasi dan Kebijakan Penunjang
Lainnya
Rekomendasi:
• Investasi di bidang pendidikan untuk
pelatihan industri
• Membangun rumah sakit/pusat kesehatan
untuk menangani kecelakaan industri

Faktor Utama 2
Perencanaan dan Komunikasi
Rekomendasi:
• Menyempurnakan rencana induk
dengan menggunakan visi yang kuat
untuk membedakannya dari kawasan
industri lain dan mengintegrasikan
rencana tersebut dalam perencanaan
pembangunan daerah
• Mengembangkan strategi pemasaran
dan branding yang berfokus pada
keunikan daya jual KEK Sei Mangkei
Faktor Utama 4
Kolaborasi dan Kemitraan
Rekomendasi:
• Mengidentifikasi proyek-proyek di KEK
Sei Mangkei yang dapat dijalankan
dengan skema KPS dan mengusulkan
agar proyek-proyek tersebut menjadi
proyek prioritas nasional
• Mendorong perusahaan yang
beroperasi di KEK Sei Mangkei untuk
mengembangkan bisnis dan aktivitas
lokal yang berbasis masyarakat
Faktor Utama 6
Pengelolaan Emisi dan Polusi
Rekomendasi:
• Mewajibkan efisiensi energi
• Menyediakan lebih banyak data/
baseline kuantitatif hasil Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
yang dapat digunakan untuk mengukur
daya dukung lingkungan

Program Pertumbuhan Hijau Pemerintah
Indonesia - GGGI
Pemerintah Indonesia dan Global Green Growth Institute (GGGI) telah mengembangkan
program kegiatan yang selaras dan sepenuhnya mendukung perwujudan visi Indonesia yang
sudah ada dalam perencanaan pembangunan ekonomi.
Dengan menggunakan contoh-contoh nyata pembangunan dan rencana investasi Indonesia di
tingkat pusat, provinsi dan kabupaten, program ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana
pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan sekaligus mengurangi kemiskinan dan kesenjangan
sosial, memaksimalkan nilai jasa ekosistem, mengurangi emisi GRK, dan menciptakan
masyarakat, ekonomi dan lingkungan yang tangguh terhadap guncangan ekonomi dan iklim.
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Tujuan Kerjasama
Pemerintah
Indonesia dan
GGGI adalah:
“Untuk mendorong
pertumbuhan hijau
di Indonesia yang
menyadari nilai modal
alam, meningkatkan
ketahanan, dan
membangun ekonomi
daerah yang inklusif
serta adil.”

Tujuan spesifik untuk mencapai
tujuan bersama ini adalah:
• Memastikan visi pertumbuhan hijau sesuai atau
melampaui target pembangunan;
• Memantau prioritas pertumbuhan hijau di Indonesia
dengan menyediakan target dan indikator yang
relevan;
• Mengevaluasi implikasi arah perkembangan negara
saat ini terhadap target dan indikator pertumbuhan
hijau, dan menilai intervensi kebijakan dan potensi
investasi terhadap indikator awal;
• Mengidentifikasi sektor kunci dan intervensi proyek
pertumbuhan serta investasi yang berpotensi tinggi
untuk membantu terwujudnya pengembangan
pertumbuhan hijau;
• Memanfaatkan keterlibatan dan investasi sektor
swasta dalam mendukung terwujudnya peluang
pertumbuhan hijau di Indonesia;
• Melakukan pemodelan ekonomi untuk menganalisa
setiap proyek dengan cara memperlihatkan
keuntungan finansial yang dapat dihasilkan dan
mengidentifikasi kesenjangan dalam kebutuhan
pendanaan untuk mewujudkan proyek hijau.

Kantor pengelolaan dan pembangunan KEK Sei Mangkei di Simalungun

KEK Sei Mangkei terbagi menjadi tiga
zona: industri, logistik, dan pariwisata
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Zona industri berfokus pada
pengolahan kelapa sawit dan karet

KEK Sei Mangkei akan dikembangkan
sebagai kota satelit yang mendukung
kegiatan logistik dan pariwisata

KEK Sei Mangkei memiliki area seluas
1933.80 Ha dengan akses yang mudah
ke Pelabuhan Kuala Tanjung dan ke
ibukota Sumatra Utara, Medan.

Peningkatan nilai jasa ekosistem secara ekonomis akan membantu
melestarikan keanekaragaman hayati di sekitar Danau Toba
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Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
Sekretariat Pertumbuhan Hijau
Gedung Wisma Bakrie 2, Lt. 5
Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. B-2
Kelurahan Karet, Setiabudi
Jakarta 12920 - Indonesia
www.gggi.org
Global Green Growth Institute Indonesia
@GGGIIndonesia

