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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 Mengelola Lanskap 
Secara Berkelanjutan?

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 lanskap yang 
berkelanjutan. Brief lainnya dalam seri ini berfokus pada 
peran pertumbuhan ekonomi hijau di sektor energi 
dan sektor infrastruktur di zona ekonomi khusus, 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.

Bagian pertama dari brief ini memberikan 
gambaran umum tentang prioritas pemerintah 
untuk pembangunan sektor kehutanan, pertanian, 
dan sektor berbasis penggunaan lahan lainnya. 
Bagian kedua membahas bagaimana pendekatan 
pertumbuhan ekonomi hijau dapat membantu 
mencapai prioritas tersebut, dengan memanfaatkan 
nilai jasa ekosistem dan mengembangkan model 
bisnis yang inovatif berdasarkan penggunaan sumber 
daya alam yang lebih berkelanjutan.

Prioritas di Sektor Lanskap
yang Berkelanjutan

RPJMN bertujuan untuk mencapai 
ketahanan pangan, air, dan energi 
melalui ‘pendekatan lanskap’ terpadu 
yang didasarkan pada pengelolaan 
ekosistem yang baik. Pendekatan 
lanskap ini menekankan keterkaitan 
antar ekosistem dalam cakupan wilayah 
yang luas, seperti seluruh daerah 
aliran sungai, beserta hubungan antara 
penggunaan lahan, para penggunanya, 
dan institusi yang mengaturnya. Hal ini 
merupakan ciri khas dari pendekatan 
pertumbuhan ekonomi hijau.

Penekanan pemerintah terhadap ketahanan 
kebutuhan dasar manusia ditujukan untuk menjawab 
tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable 
Development Goals/SDG) yang terkait erat dengan 
upaya pengentasan kemiskinan dan perbaikan 
keterlibatan sosial. Jutaan masyarakat Indonesia di 
pedesaan menggantungkan ketahanan hidup mereka 
secara langsung pada hutan-hutan alam dan perikanan, 
serta layanan ekosistem yang tersedia. Melindungi 
seluruh lanskap (termasuk juga laut) adalah kunci untuk 
mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Indonesia juga menyadari pentingnya mengatasi 
dan menyesuaikan diri dengan perubahan iklim. 
Komitmen internasional Indonesia terhadap 
Perjanjian Paris, yang dituangkan dalam ‘Kontribusi 
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NILAI EKOSISTEM YANG SEHAT
DAN PRODUKTIF 

Pertumbuhan ekonomi hijau menopang 
modal alam, terutama cadangan sumber daya 
alam yang dapat memberikan manfaat yang 
berkelanjutan berupa layanan ekosistem. 

Layanan ekosistem seperti ketersediaan 
air bersih dan tanah yang subur, yang 
menjadi syarat utama ketahanan pangan, 
berkontribusi terhadap pertumbuhan 
ekonomi dan kesejahteraan manusia, 
tetapi seringkali tidak dinilai sebagai input 
ekonomi yang penting, sehingga diabaikan 
dalam pengambilan keputusan. 

Program pertumbuhan ekonomi hijau 
berusaha memperbaiki persepsi tersebut 
dengan cara menilai dan memasukkan 
layanan ekosistem ini dalam perencanaan, 
kebijakan, model bisnis, dan investasi.

Kekuatan ekonomi Indonesia bergantung pada sumber 
daya alam terbarukan, tetapi pengelolaan hutan dan 
lahan yang buruk selama beberapa dekade terakhir 
telah merusak fungsi ekologis yang menyediakan 
layanan ekosistem yang berharga. Contohnya, sebagian 
besar hutan rawa gambut yang berfungsi mengatur 
aliran air dan menyimpan stok karbon berjumlah 
besar di bawah tanah, telah ditebang dan dikeringkan 
untuk perkebunan, atau dalam beberapa kasus bahkan 
menjadi lahan kritis. Sebagian besar wilayah ini rentan 
terhadap kebakaran di musim kemarau panjang, seperti 
yang terjadi pada tahun 2015 di mana gambut yang 
terbakar menghasilkan kabut asap beracun bagi jutaan 
rakyat Indonesia, bahkan hingga negara tetangga.  
Kebakaran dan penguraian gambut juga menyumbang 
porsi emisi GRK terbesar di Indonesia.

Tindakan cepat dibutuhkan untuk membalikkan 
dampak degradasi sumber daya alam terbarukan, 
mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut, 
termasuk perubahan iklim, dan merehabilitasi 
atau memulihkan ekosistem yang rusak. Kesatuan 
Pengelolaan Hutan (KPH) dipandang oleh pemerintah 
sebagai instrumen kebijakan utama yang dapat 
mendekatkan pengambil keputusan dan pengawasan 
dengan kawasan hutan yang dikelolanya.

Pertanian adalah sektor pembangunan utama yang 
penting untuk ketahanan pangan dan energi, serta 
sumber penghidupan di pedesaan. Berkurangnya 
lahan yang diakibatkan oleh degradasi lahan, erosi 
tanah, dan konversi lahan menjadi masalah besar. 
Bahkan kebutuhan lahan untuk produksi pangan juga 
semakin bersaing dengan kebutuhan lahan untuk 
produksi bahan bakar nabati.

Ketahanan pangan merupakan prioritas strategis bagi 
Indonesia. Meskipun dikenal sebagai produsen beras 
terbesar ketiga di dunia, Indonesia masih mengimpor 
beras yang merupakan makanan pokok bagi jutaan 
rakyat Indonesia. Sejumlah langkah perlu diambil untuk 
meningkatkan efisiensi produksi beras, termasuk 
diversifikasi produk pangan dan hasil perkebunan 
lainnya, agar dapat memperbaiki ketahanan sosial 
dan ekonomi negara. Namun, penting juga untuk 
mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan 
untuk menghindari timbulnya biaya perbaikan yang 
tidak perlu. Dalam jangka panjang, dampak tersebut 
dapat merugikan kehidupan manusia dan menghambat 
pencapaian tujuan ketahanan pangan dan keberlanjutan 
sumber daya alam.

yang Ditetapkan secara Nasional’ (Nationally 
Determined Contribution/NDC), juga berbasis 
pendekatan lanskap, yang mengakui bahwa aksi untuk 
memitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan 
iklim tidak akan efektif jika dilakukan dalam skala 
kecil. NDC menyerukan perbaikan dalam pengelolaan 
sumber daya alam untuk meningkatkan ketahanan 
iklim dengan cara melindungi dan memulihkan 
ekosistem penting di darat, pantai dan laut. Hal ini juga 
mengarah pada perluasan upaya mitigasi dan adaptasi 
iklim oleh pemerintah, sektor swasta dan masyarakat.

Kehutanan dan pertanian adalah dua sektor 
ekonomi yang terkait langsung dengan pendekatan 
lanskap. Sektor kehutanan, serta juga sektor 
pertanian, perikanan, dan sektor lainnya yang 
berbasis penggunaan lahan dan sumber daya laut, 
menyumbang sekitar 14% dari PDB Indonesia saat 
ini dan menjadi penyedia lapangan kerja yang cukup 
besar. Sektor kehutanan dan penggunaan lahan 
juga merupakan sektor kunci bagi upaya mitigasi 
perubahan iklim di Indonesia. Deforestasi dan 
degradasi hutan, terutama di hutan rawa gambut yang 
kaya karbon, secara keseluruhan menyumbang lebih 
dari 60% emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Indonesia.
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PRIORITAS NASIONAL INDONESIA DI 
SEKTOR KEHUTANAN DAN PERTANIAN

RPJMN 2015-2019 menetapkan lima 
target prioritas kehutanan dan dua 
target prioritas untuk pertanian: 

• Mengurangi pembalakan liar melalui 
penegakan hukum yang lebih efektif dan 
pengelolaan hutan yang lebih baik, salah 
satunya melalui pembentukan KPH

• Mendapatkan kepastian hukum hak atas 
lahan melalui penyediaan peta dasar, 
sertifikasi tanah, pengaturan batas 
hutan, dan pengakuan hukum adat yang 
lebih efektif

• Mempercepat laju pertumbuhan ekonomi 
nasional melalui perbaikan tata kelola 
hutan dan peningkatan produksi kayu

• Meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat marjinal melalui redistribusi 
lahan dan legalisasi aset

• Memperbaiki konservasi hutan dengan 
melindungi sumber daya alam dan 
layanan ekosistem, pencegahan dan 
pengendalian kebakaran hutan, dan 
pelaksanaan KPH serta pengelolaan 
berbasis masyarakat 

• Meningkatkan agroindustri dengan 
menitikberatkan pada kelapa sawit, 
karet, kakao, teh, dan kopi, serta 
meningkatkan bahan baku bioindustri 
dan bioenergi (terkait dengan prioritas 
sektor energi untuk menaikkan andil 
dari sumber energi terbarukan) 

• Meningkatkan ketahanan pangan yang 
berfokus pada ketersediaan pangan lokal, 
distribusi dan aksesnya, peningkatan 
konsumsi pangan, perbaikan sistem 
irigasi, dan rehabilitasi lahan

Dengan mengenali dan memanfaatkan 
potensi ekosistem—yang dikenal 
sebagai ‘modal alam’— berbagai peluang 
baru untuk pertumbuhan ekonomi yang 
berkelanjutan akan terbuka. Indonesia 
memiliki kekayaan alam yang melimpah, 
termasuk ekosistem hutan dan 
terumbu karang yang paling beragam 
di dunia, tanah vulkanik yang subur, 
dan ekosistem air tawar yang sangat 
produktif. 

Model bisnis berbasis pemanfaatan modal alam 
yang non-konsumtif menawarkan berbagai peluang 
baru, termasuk di antaranya bioteknologi farmasi 
yang masih dalam tahap awal pengembangan dan 
memerlukan insentif untuk mengurangi risiko 
bisnisnya dan pengakuan atas manfaatnya bagi 
masyarakat. Penilaian dan pemeliharaan modal 
alam juga mendukung keberlanjutan usaha-
usaha pertanian dan kehutanan yang tradisional. 
Keterkaitan antar ekosistem dan dampak 
pengelolaan lahan yang berbeda-beda—misalnya 
dampak pencemaran air di hilir yang disebabkan 
oleh kegiatan ekonomi di hulu—juga memerlukan 
penyelesaian melalui pendekatan lanskap terpadu.

Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi Hijau 
Membantu Pengelolaan Lanskap Secara 
Berkelanjutan?

Enam contoh pemungkin dan penerapan pendekatan 
pertumbuhan ekonomi hijau dalam konteks lanskap 
yang berkelanjutan: 

1. Berinvestasi dalam model bisnis baru untuk 
pengelolaan hutan dan lahan gambut

2. Membangun rantai pasokan yang berkelanjutan
3. Menciptakan pasar-pasar baru untuk modal alam 

dan layanan ekosistem
4. Mendekatkan pengelola hutan dengan hutan yang 

dikelolanya dan dengan masyarakat setempat yang 
bergantung pada hutan

5. Memulihkan kondisi ekosistem pada skala lanskap
6. Memobilisasi pendanaan karbon hutan 
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LANSKAP BERKELANJUTAN UNTUK EKONOMI YANG TANGGUH

Kehutanan dan penggunaan lahan merupakan sektor kunci 
dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia 
serta pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat 
pedesaan.  Pendekatan ini mencakup—tetapi tidak terbatas 
pada—pengurangan emisi GRK dari deforestasi dan degradasi 
hutan (Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation/ 
REDD+). Kebijakan REDD+ di Indonesia disebut sebagai 
“pendekatan nasional yang dilaksanakan di tingkat sub-nasional”. 

Ini berarti bahwa setiap provinsi dan kabupaten bertanggung jawab 
untuk, dan dapat memperoleh manfaat ekonomi dari berbagai 
kebijakan dan aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan 
iklim di dalam wilayahnya. KPH, masyarakat dan proyek-proyek 
di wilayah tersebut juga akan berbagi tanggung jawab sekaligus 
merasakan seluruh manfaatnya.

Langkah utama untuk provinsi berhutan di Indonesia adalah 
memperbaiki tata kelola hutan—termasuk pengelolaan hutan 
dan agroforestri berbasis masyarakat, investasi untuk hutan yang 
berkelanjutan dan model bisnis berbasis lahan lainnya, dengan 
menggunakan teknologi yang inovatif dan efisien, sertifikasi, dan 
insentif untuk menilai dan melindungi layanan ekosistem. Program 
Pertumbuhan Ekonomi Hijau antara Pemerintah Indonesia 
dan GGGI mendukung pengembangan strategi pertumbuhan 
ekonomi hijau di tingkat kabupaten dan provinsi, yang dapat 
mengidentifikasi, memprioritaskan, dan  memungkinkan munculnya 
berbagai investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 
sekaligus berkontribusi terhadap SDG dan NDC.

Berinvestasi di model bisnis baru untuk pengelolaan 
hutan dan lahan gambut. Sebagian besar hutan 
di Indonesia telah ditebang dan dimanfaatkan 
kayunya dan, di banyak daerah, diubah menjadi 
lahan pertanian, perkebunan dan pembangunan 
lainnya—bahkan dalam beberapa kasus, akhirnya 
diterlantarkan. Lahan terlantar ini sangat rentan 
terhadap kebakaran yang menyebabkan kerugian 
ekonomi yang sangat besar dan berdampak 
negatif bagi kesehatan masyarakat. Namun, masih 
ada peluang untuk merehabilitasi atau bahkan 
memulihkan lahan tersebut melalui kombinasi 
berbagai inovasi teknis, investasi hijau dari publik 
dan swasta, serta partisipasi dan dukungan daerah. 
Model bisnis di sektor kehutanan dan sektor 
berbasis lahan lainnya yang bernilai komersial,  dapat 
dirancang untuk menarik investasi swasta, serta juga 
pendanaan iklim dari sumber publik sehingga dapat 

membantu mencegah laju kerusakan hutan dan 
memulihkan layanan ekosistem. 

Badan Restorasi Gambut (BRG) mengkoordinasikan 
berbagai  upaya pengelolaan, perlindungan dan 
restorasi lahan gambut untuk menanggapi krisis 
kebakaran dan kabut asap yang berkepanjangan di 
Indonesia. Aktivitas BRG menargetkan daerah yang 
mempunyai status hukum yang jelas, informasi kondisi 
topografi dan hidrologi, serta aspek adat dan sosial 
budaya. Tujuannya untuk menyalurkan investasi publik 
dan swasta, termasuk dari sumber pendanaan iklim 
internasional, untuk rehabilitasi lahan gambut yang 
dapat memberikan manfaat lingkungan, sosial, dan 
ekonomi. Investasi komersial ini mencakup kehutanan, 
agroforestri, dan pertanian berkelanjutan—termasuk 
paludikultur atau pertanian lahan basah—yang tidak 
memerlukan pengeringan atau pembukaan lahan.
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Membangun rantai pasokan yang berkelanjutan. 
Model produksi yang tidak berkelanjutan memiliki 
beban biaya lingkungan dan sosial yang berlebihan dan 
pada akhirnya gagal memenuhi kebutuhan populasi 
yang terus bertambah. Karenanya, pengembangan 
rantai pasokan yang berkelanjutan berperan penting 
bagi ketahanan pangan, sekaligus mengurangi tekanan 
terhadap hutan. Selain itu, model rantai pasokan yang 
berkelanjutan untuk produk hutan kayu dan non-kayu, 
serta hasil perkebunan, akan memastikan basis aset 
industri yang sehat dan ketersediaan bahan mentah 
dalam jangka panjang. Sertifikasi independen untuk 
hasil kayu dan produk lestari lainnya juga berkembang 
pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan beberapa 
produsen Indonesia sudah mampu memenuhi segala 
persyaratannya. Sertifikasi ini membantu memastikan 
bahwa produk Indonesia dapat bersaing di dalam dan 
luar negeri, seiring mengingkatnya konsumen yang 
semakin peduli lingkungan. 

Indonesia harus fokus tidak hanya pada produksi, 
melainkan juga pada produktivitas, sehingga 
dapat mengurangi kemungkinan timbulnya biaya 
lingkungan yang tidak perlu, misalnya biaya yang 
timbul akibat perluasan usaha yang merusak hutan 
dan lahan gambut. Fokus pada produktivitas juga 
dapat mendorong ketahanan pangan dengan 
meningkatnya ketahanan terhadap fluktuasi harga 
pangan impor. Namun, beberapa jenis investasi untuk 
produktivitas cenderung menaikkan nilai lahan dan 
karenanya perlu dibatasi dengan kebijakan mengenai 
perluasan lahan untuk menghindari ekspansi lahan ke 
hutan dan lahan gambut yang dilindungi.

Menciptakan pasar untuk modal alam dan layanan 
ekosistem. Penilaian modal alam secara ekonomi 
merupakan hal yang relatif baru. Dikombinasikan 
dengan kekayaan ekologis Indonesia, ini berarti ada 
banyak peluang yang belum tergali dalam bidang 
yang biasa disebut bioekonomi, yaitu aplikasi 
teknologi inovatif yang memanfaatkan sumber daya 
biologis terbarukan. Jika investor dapat diyakinkan 
akan potensi ini, yang diiringi dengan upaya 
pemerintah untuk memberikan stabilitas pada pasar, 
maka pertumbuhan ekonomi yang signifikan dapat 
dicapai. Industri yang saat ini berkembang dengan 
memanfaatkan keanekaragaman hayati dari spesies 
palem (seperti sagu, aren dan siwalan), serta berbagai 
jenis tanaman obat dan umbi-umbian di Indonesia, 
adalah contoh nyata manfaat ekonomi yang bisa 
dinikmati jika pasar berbasis modal alam digunakan 
secara lestari. 

Daerah aliran sungai (DAS), produksi kayu, 
penyerapan karbon, lahan gambut dan hutan-hutan 
bakau memberikan berbagai layanan penting yang 
harus dilindungi. Skema pembayaran jasa ekosistem 
(payments for ecosystem services/PES) adalah sebuah 
cara efektif untuk melindunginya. Contohnya skema 
bisnis di Kalimantan Barat yang memanfaatkan 
produksi kayu berkelanjutan, produk-produk 
hutan non-kayu, dan berbagai layanan ekosistem. 
Contoh lainnya adalah usaha agroforestri berbasis 
masyarakat yang merehabilitasi DAS bagian hulu di 
Lombok. Program-program ini dapat diperluas dan 
diperbanyak, serta dimasukkan dalam kerangka kerja 
untuk menjamin keadilan dan konsistensi.

MODEL BISNIS UNTUK KPH

Sebagian besar KPH memiliki orientasi bisnis, 
karena bertujuan untuk menarik investasi dari 
berbagai pemegang lisensi swasta, kelompok 
masyarakat, dan badan usaha milik negara. 
KPH memiliki bentuk organisasi semi-publik 
berdasarkan model manajemen keuangan 
yang disebut Badan Layanan Umum Daerah 
(BLUD). Status BLUD memungkinkan KPH 
untuk menerapkan praktik bisnis layaknya 
perusahaan swasta dan, di saat yang sama, 
menjalankan mandat sebagai institusi publik 
yang berfungsi untuk melayani masyarakat 
dan meningkatkan kesejahteraan umum. 

KPH dapat memperoleh status BLUD 
berdasarkan kapasitas, kinerja, dan 
kebutuhan para  pemangku kepentingan 
setempat. KPH yang berfokus pada produksi 
atau produksi terbatas dapat menawarkan 
kesempatan investasi yang lebih besar, 
namun KPH yang mengkhususkan fungsi 
perlindungan hutan dapat mencari investasi 
untuk layanan ekosistem dan ekstraksi hasil 
hutan non-kayu secara terbatas.

Sumber: Pola Pengelolaan Keuangan untuk Instansi 
Pelayanan Umum Sub-Nasional: Menuju Kesatuan 
Pengelolaan Hutan (KPH) Independen. Kementerian 
Kehutanan, Jakarta, 2013.

Mendekatkan pengelola hutan dengan hutan 
dan masyarakat. KPH akan memainkan peranan 
penting dalam semua aspek pengelolaan dan 
pengawasan hutan, seiring upaya pengembangan 
dan penambahan jumlah KPH di seluruh negeri. 
KPH dapat membantu menciptakan lingkungan 
yang kondusif bagi investasi di sektor kehutanan 
dan pemanfaatan lahan berkelanjutan—termasuk 
pengelolaan layanan ekosistem—sehingga dapat 
mengurangi emisi GRK, meningkatkan produktivitas 
ekologis, mengurangi konflik, dan meningkatkan 
peluang penghidupan yang lebih baik bagi puluhan 
juta masyarakat Indonesia yang menggantungkan 
kemakmuran dan kesejahteraannya pada hutan. 
KPH juga menyediakan kapasitas pemantauan, 
pelaporan, dan verifikasi emisi GRK, yang 
merupakan persyaratan utama untuk mengakses 
pendanaan internasional untuk program REDD+. 

KPH dapat mengelola hutan dengan baik melalui 
pemantauan aset hutan yang lebih terlokalisasi dan 
juga pemantauan sumber daya hutan lainnya, serta 
mengurangi pembalakan liar. Saat ini baru sekitar 
59% kawasan hutan nasional yang dikelola secara 
aktif. Memperkenalkan KPH merupakan langkah 
penting dalam pengelolaan hutan dan pelibatan 
masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaannya. 
Kepentingan komunitas lokal yang bergantung pada 
hutan seringkali diabaikan dalam sebagian besar 
pengambilan keputusan, namun keterlibatan mereka 
membantu memperbaiki kualitas pengelolaan dan 
pemeliharaan hutan. Perbaikan kualitas ini pada 
gilirannya akan memulihkan produktivitas modal alam 
yang secara langsung menyangga penghidupan bagi 80 
sampai 95 juta penduduk Indonesia.
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Memulihkan vitalitas ekosistem dalam skala lanskap. 
Konsesi restorasi ekosistem (Izin Usaha Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu-Restorasi Ekosistem/IUPHHK-RE) 
adalah model inovatif dan komersial yang mampu menarik 
investasi swasta untuk merehabilitasi produktivitas 
ekologis dari hutan yang terdegradasi. IUPHHK-RE dapat 
memicu perubahan dari bisnis yang mengeksploitasi kayu 
menjadi pengelolaan hutan berbasis ekosistem yang lebih 
bermanfaat bagi keanekaragaman hayati dan masyarakat 
setempat. Model ini disukai investor dalam konteks 
REDD+, terutama di hutan gambut yang menyimpan stok 
karbon bawah tanah dalam jumlah besar. Peraturan dan 
kebijakan pemerintah yang baru mengenai perlindungan 
dan pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan—
yang diterapkan setelah bencana kebakaran gambut dan 
kabut asap pada tahun 2015—akan mendorong masuknya 
investasi baru untuk model bisnis yang dapat merestorasi 
dan melindungi lahan gambut, sekaligus memberikan 
manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

Saat ini, luas wilayah yang memiliki IUPHHK-RE kira-kira 
sebesar 480,000 ha dan tersebar di berbagai lokasi yang 
sulit dijangkau. Luasan ini perlu ditingkatkan pada skala 
ekosistem atau lanskap yang utuh, untuk mencakup area-
area yang lebih besar dan saling berbatasan. Insentif bagi 
perusahaan dan pemerintah daerah untuk memperluas 
skala akan memiliki efek pengganda (multiplier effect), yakni 
terhubungnya daerah yang terisolasi melalui koridor-
koridor yang dilindungi. Kotak di sebelah ini menjelaskan 
potensi IUPHHK-RE dalam memberikan aliran pendapatan 
tambahan bagi masyarakat serta mengembalikan layanan 
ekosistem yang berharga dari hutan gambut.

KONSESI RESTORASI EKOSISTEM

Sebagian besar hutan di Indonesia adalah hutan 
produksi yang membuka berbagai peluang 
ekonomi. Maka upaya untuk memulihkan dan 
menjaganya pun harus bersifat kompetitif secara 
ekonomi agar bisa berhasil. 

Menurut pengalaman beberapa pemrakarsa 
proyek dan investor, kredit karbon (yang dibeli 
oleh pembeli dalam negeri maupun internasional) 
sejauh ini adalah sumber pendapatan yang paling 
layak untuk berinvestasi dalam konsesi restorasi 
ekosistem. Namun dalam perkembangannya, 
konsesi restorasi ekosistem menghadapi 
ketidakpastian regulasi dan risiko bisnis yang 
signifikan. Akibatnya, saat ini konsesi restorasi 
ekosistem belum dapat bersaing dengan 
penggunaan lahan alternatif untuk hutan 
produksi seperti kelapa sawit dan kayu. 

Analisis yang dilakukan oleh Program 
Pertumbuhan Ekonomi Hijau antara Pemerintah 
Indonesia dan GGGI menunjukkan bahwa 
pengembalian modal bisa terwujud jika harga 
karbon mencapai USD 2,57/ton karbon. Jadi, jika 
harga karbon mencapai USD 9,3/ton, barulah ada 
peluang untuk melebihi skenario business-as-usual. 
Hal ini memperlihatkan kesempatan besar untuk 
melindungi ekosistem hutan jika harga karbon 
dapat ditetapkan dan diterima secara luas.

PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT DI SETULANG

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara saat ini 
bekerja sama dengan beberapa donor internasional 
dalam program lima tahun untuk mengembangkan 
KPH. Program ini bertujuan untuk menguatkan 
kelembagaan dan kerangka kebijakan untuk 
pengelolaan hutan berkelanjutan, konservasi alam 
dan pengurangan emisi GRK. 

Sebagai sebuah percontohan, pemerintah 
memberikan izin kepada tiga desa untuk mengelola 
hutan lokal selama 25 tahun, dengan status hutan 
desa. Lebih dari 500 petani dan staf lokal pada 15 
lokasi percontohan budidaya kakao telah dilatih 
secara intensif untuk membangun agroforestri. 
Sejumlah mitra LSM turut membantu dalam 

menyusun inventarisasi hutan di Desa Manua Sadap. 
Semua pihak yang terlibat dalam inventarisasi 
mendapatkan pelatihan tentang pengumpulan 
data. Para mitra LSM juga mendukung pelaksanaan 
pengelolaan hutan berbasis masyarakat di kedua 
desa ini.

Semua kegiatan tersebut telah memperbaiki hak 
masyarakat setempat atas tanah mereka, sekaligus 
menjamin transparansi yang lebih baik, proses 
perencanaan yang partisipatif, dan pengelolaan yang 
lebih efisien. Dalam jangka panjang, kegiatan ini 
akan membantu untuk mengurangi emisi GRK dari 
sektor kehutanan dan meningkatkan penghidupan 
masyarakat miskin di pedesaan.
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Memobilisasi pendanaan karbon hutan. Indonesia 
memiliki posisi kuat untuk menarik investasi publik dan 
swasta dalam upaya mitigasi perubahan iklim di sektor 
kehutanan. Untuk itu, pemerintah bekerja sama antara 
lain dengan Bank Dunia melalui Forest Carbon Partnership 
Facility (FCPF), dan dengan Forest Investment Program (FIP). 
Selain itu, Pemerintah Norwegia memberikan komitmen 
investasi sebesar USD 1 miliar untuk skema REDD+ di 
tahun 2010. Oleh karena itu, karbon hutan berpeluang 
besar untuk mendanai berbagai proyek, jika Indonesia 
dapat menyiapkan dan memanfaatkan mekanisme yang 
efektif untuk pengurangan emisi yang terverifikasi. 

Skema berskala besar dengan pendanaan publik, yang 
dikombinasikan dengan kontribusi daerah dan proyek-
proyek sub-nasional, dapat dirancang untuk meningkatkan 
investasi swasta dan juga partisipasi masyarakat bila 
didukung dengan kondisi yang kondusif dan insentif yang 
tepat. Sistem MRV (Monitoring, Reporting, Verification) 
nasional yang kuat adalah faktor penting untuk 
memastikan keberhasilan REDD+.

PROGRAM PERTUMBUHAN EKONOMI 
HIJAU MENDUKUNG INVESTASI DALAM 
LANSKAP YANG BERKELANJUTAN

Program Pertumbuhan Hijau Pemerintah 
Indonesia-GGGI memberikan dukungan teknis 
maupun finansial untuk pengembangan proyek, 
sehingga dapat mengurangi berbagai risiko dan 
membantu proyek mencapai tahap yang layak 
didanai oleh bank (bankable) untuk menarik 
investasi hijau. 

Proyek yang dirancang dalam konteks lanskap 
yang berkelanjutan bisa menjadi model bisnis yang 
bernilai komersial, baik di sektor kehutanan atau 
sektor terkait, dengan keterlibatan para pemangku 
kepentingan, termasuk masyarakat lokal, petani 
kecil, dan berbagai perusahaan swasta.

Proyek tersebut dirancang untuk menarik investasi 
swasta dan publik, termasuk untuk pendanaan 
iklim, sehingga diharapkan dapat memanfaatkan 
produk dan layanan ekosistem yang berharga, 
termasuk hasil hutan kayu dan non-kayu. Program 
Pertumbuhan Hijau bekerja sama dengan 
kabupaten dan provinsi di lokasi proyek itu berada, 
untuk membantu penyusunan kebijakan yang tepat 
dan membuka akses terhadap pendanaan dan pasar.



BRIEF: LANSKAP YANG BERKELANJUTAN |  Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi Hijau Membantu Indonesia Mengelola Lanskap Secara Berkelanjutan? 20 BRIEF: LANSKAP YANG BERKELANJUTAN  |  Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi Hijau Membantu Indonesia Mengelola Lanskap Secara Berkelanjutan? 21

Pemerintah Indonesia mendorong 
pendekatan lanskap terpadu 
berdasarkan pengelolaan ekosistem 
yang baik, untuk mencapai ketahanan 
pangan, air, dan energi, memenuhi 
kebutuhan dasar manusia, serta 
memperkuat ketahanan iklim.

Kesimpulan: Bagaimana Pertumbuhan 
Ekonomi Hijau Membantu Indonesia 
Mengelola Lanskap Secara Berkelanjutan? 

Pendekatan pertumbuhan ekonomi hijau yang 
menghargai layanan ekosistem dan modal alam, 
dapat membantu pemerintah mencapai prioritas 
pembangunan, termasuk memenuhi SDGs dan 
komitmen NDC.

Model bisnis baru yang dibuat dengan 
memperhitungkan layanan ekosistem dan modal 
alam memerlukan kondisi yang kondusif dan insentif 
yang tepat. Beberapa inisiatif yang telah dilakukan di 
Indonesia mulai menunjukkan hasil, antara lain inisiatif 
pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan sumber 
daya alam berbasis masyarakat melalui pembentukan 
KPH. Konsesi restorasi ekosistem juga merupakan 
model bisnis yang dapat menarik investasi swasta 

dan—dengan kebijakan dan insentif yang tepat—
dapat diterapkan dalam skala lanskap yang lebih luas. 
Usaha kehutanan dan pertanian tradisional juga akan 
mendapatkan manfaat dari pengelolaan layanan 
ekosistem yang baik seiring peningkatan produktivitas 
dan rantai pasokan yang lebih berkelanjutan. Jadi, 
pendekatan lanskap terhadap pengelolaan hutan yang 
diatur dengan baik di dalam yurisdiksi nasional dan 
sub-nasional akan memberikan kerangka kerja untuk 
intervensi pertumbuhan ekonomi hijau, termasuk aksi 
untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, 
yang didukung sistem MRV yang kuat dan mekanisme 
pendanaan REDD+.

Dalam jangka panjang, investasi pada lanskap yang 
berkelanjutan akan memberikan manfaat yang cukup 
besar, seperti air bersih, pasokan pangan dan bahan 
pokok yang lebih dapat diandalkan, serta ketahanan 
yang lebih baik dalam menghadapi perubahan iklim. 
Perbaikan efisiensi dan keberlanjutan juga dapat 
menekan biaya dan meningkatkan manfaat jangka 
pendek. Lanskap yang berkelanjutan dan berbasis 
masyarakat akan memainkan peranan penting dalam 
membangun masa depan yang lebih bersih, lebih 
sehat, dan lebih lestari, serta menawarkan standar 
kehidupan yang tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia.
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