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Pemerintah Indonesia dan Global Green Growth Institute (GGGI) telah mengembangkan 

program kegiatan yang selaras dan sepenuhnya mendukung pencapaian visi untuk perencanaan 

pembangunan ekonomi di Indonesia.

Tujuannya adalah untuk memperlihatkan dan menggunakan berbagai contoh nyata rencana 

pembangunan dan investasi Indonesia di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten, mengenai  

bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat terus dilakukan serta juga mengurangi kemiskinan dan 

ketidaksetaraan sosial, memaksimalkan nilai layanan ekosistem, mengurangi emisi gas rumah 

kaca (GRK), serta membina masyarakat, perekonomian, dan lingkungan agar mempunyai daya 

tahan terhadap goncangan ekonomi dan perubahan iklim.

Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau Pemerintah Indonesia & GGGI

Kredit foto

PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU
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Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi Hijau 
Membantu Indonesia Memenuhi Kebutuhan 
Energi Nasional?

Indonesia telah menikmati pertumbuhan 
ekonomi yang tangguh dan konsisten 
sebesar sekitar 6% per tahun selama 15 
tahun terakhir. Dengan cita-cita untuk 
menjadi negara berpenghasilan tinggi 
pada 2030, Indonesia memerlukan 
pertumbuhan ekonomi yang pesat dan 
berkesinambungan. Presiden Joko Widodo 
menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 
harus berpusat pada masyarakatnya agar 
dapat memberikan standar kehidupan 
yang layak bagi segenap rakyat, di seluruh 
wilayah negara.

Ini adalah tantangan bagi Indonesia untuk menghasilkan 
pertumbuhan ekonomi yang cepat sekaligus inklusif 
dalam mendukung tujuan sosial dan ekonomi yang 
ambisius seperti yang tercantum di dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
2015-2019. Rencana lima tahun tersebut menetapkan 
sasaran prioritas yang ambisius untuk pertumbuhan 
ekonomi, ketahanan pangan dan energi, pengentasan 
kemiskinan, dan pengelolaan sumber daya alam. Semua 
prioritas ini mencerminkan kebutuhan pembangunan 
nasional yang mendesak serta komitmen internasional 
negara Indonesia untuk berkontribusi terhadap tujuan 
pembangunan berkelanjutan dan berbagai aksi dalam 
menghadapi perubahan iklim.
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Brief ini memaparkan bagaimana pertumbuhan 
ekonomi hijau dapat membantu Indonesia untuk 
mencapai prioritas pembangunan di sektor energi. 
Brief lainnya dalam seri ini berfokus pada peran 
pertumbuhan ekonomi hijau di sektor infrastruktur 
dalam konteks kawasan ekonomi khusus, pengelolaan 
hutan dan penggunaan lahan yang berkelanjutan, serta 
ketahanan terhadap perubahan iklim. Untuk panduan 
lengkap, dapat dilihat di: Mewujudkan Pertumbuhan 
Ekonomi Hijau untuk Indonesia yang Sejahtera: Peta Jalan 
untuk Kebijakan, Perencanaan, dan Investasi.

TENTANG
PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU

Pertumbuhan ekonomi hijau dirancang untuk 
meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) 
dan standar penghidupan yang berkelanjutan 
dan adil, sekaligus mengurangi polusi, 
membangun infrastruktur bersih dan tangguh, 
menggunakan sumber daya secara lebih efisien, 
dan menghargai aset-aset alam yang seringkali 
tidak dapat dirasakan secara ekonomi, 
meskipun telah memberikan keberhasilan 
ekonomi dan kesejahteraan bagi umat manusia 
selama berabad-abad. 

Pertumbuhan ekonomi hijau berfokus pada 
kualitas pertumbuhan ekonomi, peningkatan 
kesejahteraan dengan dampak sosial yang 
lebih baik, serta berkurangnya dampak 
buruk terhadap lingkungan dan sumber daya 
alam Indonesia. Meskipun terdapat biaya 
jangka pendek dalam peralihan menuju 
pertumbuhan ekonomi hijau, tetapi secara 
keseluruhan pengeluaran ini akan setimpal 
dengan banyaknya manfaat yang didapatkan. 
Pertumbuhan ekonomi hijau memerlukan 
berbagai teknologi baru, institusi-institusi yang 
kompeten, dan kebijakan pemerintah yang 
efektif dalam melestarikan lingkungan, serta 
keterlibatan pihak swasta yang konsisten dalam 
peralihan menuju pertumbuhan ekonomi yang 
inklusif dan ramah lingkungan.

Pemerintah Indonesia dan Global Green 
Growth Institute (GGGI) bekerja sama untuk 
menerapkan Program Pertumbuhan Ekonomi 
Hijau, yang saat ini telah memasuki tahap 
kedua mulai tahun 2016 sampai 2019.

Berbagai Prioritas di 
Sektor Energi 

PRIORITAS ENERGI NASIONAL INDONESIA

Perubahan yang signifikan tengah berlangsung 
di sektor energi. Prioritas energi nasional yang 
tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah:

• Memperkuat ketahanan energi;
• Memperluas infrastruktur energi;
• Meningkatkan penggunaan biofuels dan 

sumber energi baru dan terbarukan (EBT), 
termasuk tenaga surya, angin, panas bumi, 
dan tenaga air;

• Mengurangi subsidi energi. 

Kebijakan Energi Nasional bertujuan untuk 
meningkatkan porsi EBT hingga 16% pada 
tahun 2019 dan hingga 23% pada 2025, untuk 
memenuhi kebutuhan energi nasional.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 
pesat telah melampaui investasi di 
sektor energi, sehingga menyebabkan 
kekurangan, kesendatan, dan 
ketergantungan berlebihan pada sumber 
daya kotor yang tidak terbarukan. Salah 
satu prioritas bagi pemerintahan Presiden 
Joko Widodo adalah meningkatkan 
proporsi pengeluaran publik untuk energi, 
serta menarik lebih banyak investasi 
swasta. Selain itu, Pemerintah juga fokus 
pada penguatan ketahanan energi, 
peningkatan akses untuk masyarakat 
miskin di pedesaan, pembaruan 
infrastruktur energi yang sudah usang, 
dan peningkatan penggunaan sumber 
daya energi domestik yang terbarukan 
yang di produksi di dalam negeri.
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Pemerintah tentunya menetapkan target yang 
ambisius. Peningkatan pengeluaran akan dialokasikan 
pada pembangunan dan pemeliharaan pembangkit 
listrik, infrastruktur pengolahan dan transmisi energi 
baru dan terbarukan, kilang minyak, terminal gas alam 
cair (Liquefied Natural Gas/LNG), sistem transmisi dan 
pendistribusian pipa gas, stasiun pengisian bahan 
bakar, depot bahan bakar dan smelter. Pemerintah 
juga berencana menyederhanakan prosedur birokrasi, 
perizinan, dan pembebasan lahan serta mendorong 
inovasi untuk mempercepat pengembangan sektor 
energi. Subsidi energi yang sudah mencapai  hampir 

Pertumbuhan ekonomi hijau dapat 
membantu Indonesia mencapai tujuan 
di sektor energi. Sumber energi 
terbarukan, tidak saja lebih bersih 
daripada bahan bakar fosil, tetapi juga 
mudah diperoleh di dalam negeri—yang 
berarti mengurangi ketergantungan 
pada bahan bakar impor—serta tidak 
terlalu terpengaruh fluktuasi harga, 
sehingga sumber terbarukan ini lebih 
dapat diandalkan dan diprediksi dalam 
jangka panjang. Energi yang lebih bersih 
juga berdampak baik bagi kesehatan, 
karena polusi yang mencemari 
lingkungan pun berkurang.

Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi Hijau 
Membantu Meningkatkan Sektor Energi

Meningkatkan akses 
terhadap layanan energi 
modern di perdesaan 
terpencil Indonesia

Mengarahkan sektor 
energi  menuju sumber 
energi rendah karbon

TEMA FAKTOR PEMUNGKIN INDIKATOR YANG DISARANKAN

1. Melaksanakan penilaian secara regional 
untuk menentukan solusi energi yang tepat

2. Memberikan insentif untuk investasi dalam 
solusi energi bersih

3. Menyelidiki hambatan lokal dalam investasi 
dan mengembangkan transfer pengetahuan 
 
 
 
 

4. Mengembangkan pendekatan yang tepat 
sasaran untuk meningkatkan nilai tambah 
dalam pengolahan mineral

5. Mengembangkan industri pengolahan mineral 
di daerah dengan energi terbarukan, pasokan 
air, atau sumber daya tambahan lainnya

• %penduduk yang mendapatkan 
akses listrik

• Skor negara di kerangka multi-tier 

SE4ALLe

• % sumber energi menggunakan 
energi terbarukan

• % sumber energi menggunakan 
gas

• Indeks Intensitas Karbon 
Sektor Energi

Tabel 1.  
Faktor pemungkin untuk energi

 
Sumber: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau untuk Indo-
nesia yang Sejahtera: Peta Jalan untuk Kebijakan, Perencanaan, 
dan Investasi

Rp. 2,5 triliun dalam 10 tahun terakhir, akan dikurangi 
secara drastis sehingga lebih banyak anggaran dapat 
diinvestasikan untuk program-program yang produktif. 

Perumusan pertumbuhan energi Indonesia sebagai 
bagian dari agenda pertumbuhan ekonomi hijau yang 
lebih luas, dapat membantu pemerintah mencapai 
semua ambisinya. Tabel 1 menunjukkan faktor-
faktor pemungkin yang dibutuhkan untuk beralih 
menuju penggunaan sumber energi rendah karbon 
dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang 
bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
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PRODUKSI SEMEN
BERTENAGA SAMPAH PERKOTAAN

Pabrik semen Holcim telah melakukan 
pendekatan yang inovatif untuk memproduksi 
semen, yang membuktikan adanya potensi 
penggunaan teknologi bersih dalam sektor 
manufaktur. Holcim menjalankan pabriknya di 
Jakarta dengan mengolah kembali jenis-jenis 
sampah perkotaan yang tidak dapat di daur ulang, 
yang telah dipilah terlebih dahulu. Teknologi yang 
disebut co-processing ini memanfaatkan energi 
(energi pemulihan) dan mineral (materi daur 
ulang) dari sampah non-organik, baik sebagai 
bahan bakar alternatif maupun bahan mentah. 

Energi yang dihasilkan dari metode ini 
menggantikan sebagian bahan bakar utama dan 
bahan mentah yang digunakan dalam proses 
pembuatan semen. Padahal, biasanya sampah-
sampah ini berakhir di insinerator limbah 
berbahaya atau di TPA. Dengan demikian, 
pendekatan ini memanfaatkan peluang 
pertumbuhan hijau dalam mengembangkan 
sistem pengelolaan limbah yang lebih baik 
dan meningkatkan efisiensi energi. Selain itu, 
pendekatan ini juga berkontribusi terhadap 
ambisi jangka panjang ekonomi sirkular dan 
pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK).

Akses energi di pedesaan. Upaya mewujudkan target 
pemerintah dalam meningkatkan rasio elektrifikasi 
nasional dari 77% menjadi 100% pada tahun 2020, 
akan memberikan manfaat pembangunan yang 
sangat besar bagi masyarakat lokal, termasuk 
peningkatan kualitas sanitasi air dan layanan 
kesehatan. Penggunaan energi yang lebih bersih 
dan efisien juga akan membantu mengurangi polusi 
udara dan menurukan kesehatan dan pengobatan. 
Proyek pertumbuhan ekonomi hijau yang mendorong 
penggunaan sumber energi terbarukan dari angin, air, 
panel surya dan bionergi akan membuat pencapaian 
target ini lebih efektif dan hemat biaya, serta tepat 
guna bagi daerah terpencil di penjuru nusantara.

ENERGI TERBARUKAN DI PULAU SUMBA

Proyek Pulau Sumba Sebagai Pulau Ikonik Energi 
Terbarukan menunjukkan adanya peluang 
pertumbuhan ekonomi hijau yang terukur bagi 
Indonesia. Mayoritas penduduk Pulau Sumba yang 
berjumlah 650.000 orang, saat ini tidak memiliki 
akses terhadap listrik. Pembangkit listrik tenaga 
diesel telah lama menjadi sumber listrik utama 
di pulau tersebut, dan kebanyakan orang masih 
bergantung pada pasokan bahan bakar yang mahal 
dan tidak dapat diandalkan. Penduduk juga masih 
menggunakan minyak tanah yang mahal dan dapat 
mencemari lingkungan untuk penerangan, serta 
menggunakan kayu bakar untuk memasak, yang 
mana kedua bahan bakar ini diketahui mempunyai 
dampak berbahaya bagi kesehatan.

Proyek Pulau Sumba Sebagai Pulau Ikonik 
Energi Terbarukan ini direncanakan untuk 
meningkatkan tingkat elektrifikasi dari 95% 
(target rasio elektrifikasi) dan meningkatkan 
porsi penggunaan energi terbarukan di Sumba 
menjadi 100%. Proyek-proyek energi terbarukan 
berskala kecil akan menyediakan listrik bagi 
masyarakat di daerah-daerah terpencil yang belum 
mendapatkan aliran listrik. Penggunaan biogas 
dan kompor memasak yang lebih baik diharapkan 
akan menciptakan lingkungan hidup yang lebih 
sehat. Sumber energi terbarukan yang bertenaga 
besar dari angin, air, panel surya, dan biomassa 
akan menggantikan semua generator diesel solar, 
sementara rencana selanjutnya adalah mencoba 
penggunaan biofuel untuk transportasi.

Meningkatkan ketahanan energi. Ketergantungan 
Indonesia pada minyak impor adalah kerentanan 
yang melemahkan ketahanan energi nasional. 
Dengan kondisi konsumsi minyak Indonesia saat 
ini yang mencapai 1,36 juta barel per hari (bph), 
sementara produksinya hanya 826.000 bph, Indonesia 
mengalami kesulitan untuk memenuhi permintaan 
energi dalam negeri. Ditambah lagi, keterbatasan 
kapasitas kilang minyak Indonesia juga hanya dapat 
melayani 70% permintaan domestik. Fokus dari 
pendekatan pertumbuhan ekonomi hijau adalah untuk 
meningkatkan akses terhadap sumber daya energi 
dalam negeri seperti penggunaan panas bumi, air, 
tenaga surya serta membantu Indonesia mengurangi 
kerentanan terhadap perubahan di pasar energi global.  
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Kesempatan kerja di industri baru dan berkembang. 
Banyak negara melihat peluang pertumbuhan 
ekonomi hijau sebagai inti dari strategi dan inovasi 
industri: mulai dari produksi industri tenaga surya 
dan tenaga air di Cina hingga promosi sumber energi 
terbarukan untuk pembangunan pedesaan di Nepal, 
Bangladesh dan India. Sebagai negara dengan jejak 
pembangunan yang serupa, Indonesia memiliki 
kesempatan besar untuk menjadi pemain utama dunia 
dalam bidang teknologi energi bersih yang inovatif.

Manfaat lingkungan dan iklim. Sebagai salah satu 
negara yang turut menandatangani Kesepakatan 
Paris, Indonesia sepakat untuk menjalankan 
langkah yang agresif dalam mengurangi emisi gas 
rumah kaca tahunan dari industri dalam negeri. 
Peningkatan porsi produksi energi dari sumber 
energi terbarukan yang inovatif dan bebas polusi 
akan membantu Indonesia memenuhi komitmen 
internasionalnya tersebut, mengurangi polusi udara 
yang membahayakan kesehatan masyarakat dan 
meningkatkan kualitas kehidupan perkotaannya. 
Investasi swasta maupun publik akan diperlukan 
untuk mencapai tujuan-tujuan ambisius ini.

Pendanaan proyek energi hijau. Pendekatan pertumbuhan 
ekonomi hijau dapat membantu Indonesia menerapkan 
skema pendanaan yang inovatif dan kreatif untuk 
meningkatkan investasi pada proyek energi terbarukan 
dan efisiensi energi. Perusahaan Listrik Negara (PLN) 
berencana untuk membangun pembangkit listrik baru 
dengan kapasitas produksi 35 GW pada tahun 2019, di 
mana sekitar 25 GW akan dikembangkan oleh sektor 
swasta melalui skema Produksi Listrik Independen 
(Independet Power Production/IPP), sementara sisanya akan 
dikembangkan sendiri oleh PLN. 

Proyek ini diperkirakan membutuhkan investasi lebih 
dari 1.100 triliun rupiah (sekitar USD 110 miliar). Namun, 
sudah terlihat adanya defisit dana dalam pemenuhan target 
tersebut: APBN 2015 hanya menganggarkan 2 triliun 
rupiah (sekitar USD 160 miliar) untuk pengembangan 
energi terbarukan, sementara untuk mencapai target 
35 GW, dibutuhkan investasi swasta sebesar 16 triliun 
rupiah (sekitar USD 1,2 miliar). Pendekatan pertumbuhan 
ekonomi hijau akan membantu Indonesia mengembangkan 
peraturan untuk memperkuat kerangka kerja pemerintahan 
dan memperbaiki kepercayaan investor, sehingga dapat 
meningkatkan investasi swasta dan publik.

Gambar 1:  
Program Pembangkit Listrik 35.000 MW

Sumber: PT. PLN, 2015

PROGRAM PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU 
MENDUKUNG INVESTASI ENERGI BERSIH

Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang 
dikembangkan Pemerintah Indonesia dan GGGI 
menawarkan pendampingan teknis, termasuk 
layanan investasi (misalnya: mengatur keuangan dan 
mempertemukan para investor dengan pengembang 
proyek) dalam pengembangan proyek untuk 
mengurangi risiko dan membantu proyek tersebut 
mencapai tahap yang layak didanai oleh bank. Investor 
potensial dapat dihubungkan dengan proyek pada 
tahap awal, baik melalui skema pendanaan oleh 
pemasok listrik independen (Independent Power 
Producer/IPP), Perusahaan Penyedia Jasa Energi 
(Energy Service Company/ESCO), atau melalui perjanjian 
kerja sama lainnya. Saat ini (tahun 2016), fokus 
utama program adalah pemanfaatan sistem energi 
surya fotovoltaik, penggunaan limbah minyak kelapa 
sawit (POME) untuk energi, dan beragam solusi 
bioenergi lainnya. Namun, aktivitas program dapat 
diperluas agar dapat mencakup solusi-solusi energi 
terbarukan lainnya berdasarkan permintaan dan minat 
pasar. Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau juga 
mengeksplorasi peluang investasi pada konservasi 
energi dan pengembangan solusi efisiensi energi 
melalui pelaksanaan audit energi di sektor industri.
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RPJMN menetapkan target ambisius 
untuk memperkuat ketahanan energi,  
mengembangkan infrastruktur energi, 
meningkatkan penggunaan energi 
terbarukan, dan mengurangi subsidi 
energi. Pendekatan pertumbuhan 
ekonomi hijau dalam perencanaan, 
investasi, dan pengoperasian energi dapat 
membantu mencapai semua tujuan ini. 

Kesimpulan: Bagaimana Pertumbuhan 
Ekonomi Hijau Membantu Indonesia 
Memenuhi Kebutuhan Energi Nasional? 

Tingkat keyakinan yang lebih besar terhadap energi 
terbarukan dapat mengurangi ketergantungan 
pada bahan bakar impor dan kerentanan terhadap 
fluktuasi harga bahan bakar. Pemanfaatan sumber 
daya lokal yang tersedia, seperti angin, matahari, 
dan bioenergi dapat memperbaiki akses energi 
rumah tangga di pedesaan. Investasi pada sumber 
energi yang baru dan bersih ini akan menciptakan 
kesempatan kerja, memacu inovasi teknologi, 
dan menarik sumber pendanaan baru untuk 
proyek energi hijau, serta berkontribusi terhadap 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable 
Development Goals/ SDGs).

Berinvestasi di energi hijau sekarang, akan 
memberikan hasil jangka panjang dalam 
pengendalian polusi, pengembangan infrastruktur 
yang bersih dan mampu mengadaptasi perubahan 
iklim, serta pengunaan sumber daya secara lebih 
efisien. Hal ini akan memainkan peranan penting 
dalam membangun masa depan yang lebih 
bersih, lebih sehat, dan lebih berkelanjutan, yang 
berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi yang 
lebih berpusat pada pembangunan manusia, serta 
memberikan standar kehidupan yang tinggi bagi 
seluruh rakyat Indonesia.
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www.gggi.org

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
Sekretariat Bersama Pemerintah Indonesia dan GGGI

Wisma Bakrie 2 Lt. 5
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B-2, Jakarta 12920

Indonesia

Dicetak di kertas yang ramah lingkungan


