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Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Buku “Maloy :
Moving Toward Green Growth” selesai dilakukan.
Sesuai dengan Visi Kaltim 2030 “Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang Berkeadilan
dan Berkelanjutan (Green Economy with Equity)”, pada tahapan lima tahun pertama,
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Menengah Daerah (RPJMD 2013-2018) yang didasarkan pada visi Pertumbuhan
Ekonomi Hijau melalui transformasi sosial ekonomi yang berbasis eksploitasi sumber daya
alam tidak terbarukan menjadi perekonomian yang mengintegrasikan sumber daya alam
yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip Pertumbuhan Ekonomi Hijau dalam konteks
pembangunan berkelanjutan sebagai jantung utama strategi pembangunan Visi 2030.
Inovasi dan praktik-praktik yang berkelanjutan diharapkan menjadi pendorong utama dalam
transformasi ini.
Atas dasar semangat visi tersebut diatas, pada tahun 2013 Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur dan Global Green Growth Institute (GGGI) melalui “Program Pertumbuhan Ekonomi
Hijau antara Pemerintah Indonesia dengan GGGI”, menandatangani kesepahaman (MoU)
untuk bekerja sama dalam mewujudkan visi Kalimantan Timur. Melalui kerjasama ini,
kerangka kerja dan perangkat analisis yang lebih tepat dikembangkan bersama untuk
memahami biaya dan manfaat dari sebuah kegiatan pembangunan. Perangkat analisis yang
dikembangkan adalah “Analisis Biaya - Manfaat yang diperluas (extended Cost Benefit Analysis/
eCBA)”. eCBA adalah sebuah alat bantu yang menganalisis biaya dan manfaat bagi lingkungan,
sosial serta dampak yang lebih luas kepada masyarakat. Jika pada umumnya penilaian
finansial atas sebuah proyek hanya dilakukan untuk menilai keuntungan bagi investor,
maka pada eCBA keseluruhan dampak dinilai secara moneter, valuasi atas ekternalitas yang
ditimbulkan, dampaknya terhadap barang publik, dan keuntungan sosial dari investasi.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sangat menyambut baik dan menghargai prakarasa
Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, dalam hal ini KP3EI yang juga sebagai salah
satu lembaga pelaksana kerjasama Program Green Growth Pemerintah RI-GGGI yang
merekomendasikan KIPI Maloy sebagai salah satu dari proyek MP3EI Koridor Kalimantan
sebagai contoh kasus penerapan eCBA diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi masukan
bagi KP3EI untuk proyek-proyek MP3EI lainnya dalam upaya kita untuk “menghijaukan” MP3EI.
Dalam buku ini dihasilkan beberapa inovasi dan intervensi penting yang dapat digunakan
untuk mendesain ulang proyek dan meningkatkan kinerja Pertumbuhan Ekonomi Hijau
melalui alternatif investasi, kebijakan dan insentif yang mendukung. Alternatif-alternatif yang
ditawarkan adalah hasil analisa berdasarkan data dan informasi yang tersedia. Disamping
itu alternatif-alternatif yang ditawarkan tidak bersifat mutlak harus dilaksanakan, namun
dapat menjadi panduan yang berguna bagi kita untuk mulai berpikir secara metodologis dan
berbasis contoh nyata tentang alternatif intervensi kebijakan Pertumbuhan Ekonomi Hijau
yang dapat membantu kita mencapai strategi pembangunan Visi 2030.

GUBERNUR KAIMANTAN TIMUR
Dr. H. Awang Faroek Ishak
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Model Uji Coba Analisis Biaya Manfaat yang Diperluas (extended Cost Benefit Analysis - eCBA) dalam Pembangunan KIPI
Maloy sebagai Kawasan Industri Berbasis Olechemical di Kalimantan Timur, dilakukan untuk menilai secara sistematis
biaya dan manfaat bila proyek didesain ulang untuk mengakomodasi intevensi kebijakan pertumbuhan ekonomi hijau.
Dalam menerapkan model ini kami berkonsultasi dan mendapat dukungan dari para pemangku kepentingan secara luas.
Hasil study eCBA dapat mengidentifikasi peluang Pertumbuhan Ekonomi Hijau bernilai IDR 45.16 triliun (USD 3.8 miliar)
(Nilai Bersih Saat Ini).
Intervensi kebijakan pertumbuhan ekonomi hijau dengan menggunakan metode eCBA membawa berbagai manfaat
ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Kerja sama yang erat antara Pemerintah dan Sektor Swasta merupakan kunci sukses untuk mencapai potensi ini. Inovasi
mekanisme pendanaan, kebijakan Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang kondusif, dukungan peraturan dan kebijakan dari
pemerintah serta kemitraan lintas sektor merupakan kunci dasar untuk menuju pertumbuhan ekonomi hijau.

Pengantar
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Bagian penting dari tujuan program green growth/
Pertumbuhan Ekonomi Hijau antara Pemerintah
Indonesia - Global Green Growth Institute (GGGI) adalah
pengarusutamaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau dalam
proses perencanaan pembangunan dan ekonomi
Indonesia. Untuk itu, Program Pertumbuhan Ekonomi
Hijau mengembangkan kerangka kerja dan perangkat
yang dapat digunakan oleh berbagai instansi pemerintah,
khususnya yang terlibat dalam kegiatan perencanaan
ekonomi, termasuk penilaian investasi. Kerangka kerja
yang dikembangkan dengan para pemangku kepentingan
ini bertujuan untuk membuat Pertumbuhan Ekonomi
Hijau terukur berdasarkan lima capaian di bawah dengan
menggunakan serangkaian indikator yang terdapat di
tingkat daerah dan proyek.

Penilaian Pertumbuhan Ekonomi Hijau dan Analisis
Biaya Manfaat yang Diperluas (eCBA) adalah alat yang
dikembangkan untuk mengukur dan membandingkan
kinerja investasi Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Konsultasi
dengan pemangku kepentingan yang intensif telah
dilakukan untuk mendukung pengukuran.
Perangkat ini digunakan untuk kebutuhan analisis tingkat
tinggi untuk menentukan prioritas proyek yang memilki
potensi Pertumbuhan Ekonomi Hijau atau untuk mendesain
ulang proyek agar tercipta Pertumbuhan Ekonomi Hijau.
Pada tingkat yang lebih rinci, perangkat ini juga dapat
digunakan untuk melakukan analisis dampak dengan
menggunakan analisis ekonomi yang mendalam seperti
eCBA berdasarkan indikator pada tingkat proyek.

5 CAPAIAN YANG DIHARAPKAN DARI PERTUMBUHAN
EKONOMI HIJAU ADALAH HASIL MASUKAN PARA
PEMANGKU KEPENTINGAN YANG EKSTENSIF
DI TAHUN 2013, DI INDONESIA

TINGKAT NASIONAL/
PROVINSI
Penurunan emisi
gas rumah kaca

Ketahanan sosial,
PERTUMBUHAN
ekonomi, dan
EKONOMI HIJAU
lingkungan
Pertumbuhan
ekonomi yang
inklusif dan adil

Pertumbuhan
ekonomi yang
berkelanjutan

Ekosistem yang sehat dan
produktif menyediakan
jasa lingkungan

INDIKATOR
DAN
TARGET

TINGKAT PROYEK/
KEGIATAN EKONOMI
DI LAPANGAN
INDIKATOR
DAN
TARGET

Pengawasan, Evaluasi dan
Penetapan target

Pengawasan, Evaluasi dan
Kesadaran luasnya
dampak projek

Populasi
Rp GVA
PDB/Pekerja
FDI

Pekerja migran
Investasi swasta
pekerjaan

Nasional, Provinsi adalah
indikator kabupaten untuk
pengawasan, evaluasi, dan
penentuan target

Indikator proyek meningkatkan
kesadaran atas luasnya dampak
proyek dan dapat digunakan
untuk pengawasan dan evaluasi

eCBA adalah cara
untuk secara sistematis
membandingkan biaya
dan manfaat ekonomi,
sosial, dan lingkungan
dan membantu para
pengambil keputusan
menjawab pertanyaan
seperti:
Bagaimana kinerja
Pertumbuhan Ekonomi
Hijau dari proyek
sebagaimana yang
didesain saat ini?
Apa nilai ekonomi, sosial,
dan lingkungan dari
kinerja ini?

Bagaimana kita dapat mendesain ulang
proyek untuk memperbaiki kinerja
pertumbuhan ekonomi hijau?
Apa saja sinergi dan perbedaan antara pertumbuhan
ekonomi konvensional dengan Pertumbuhan Ekonomi Hijau?
Berapa banyak tambahan investasi untuk mencapai
peningkatan kinerja ini?
Instrumen kebijakan apa yang dibutuhkan untuk mendorong
investasi dan perubahan perilaku?

LANGKAH 1

Kerangka Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Rencana
Pembangunan
Nasional dan
Daerah

Rencana
sektor
Ekstraktif
Produksi
Land use
Konektivitas

Penurunan Emisi
Gas Rumah Kaca

Ketahanan sosial,
ekonomi, dan PERTUMBUHAN
EKONOMI HIJAU
lingkungan
Pertumbuhan
yang inklusif
dan merata

Kami telah melakukan penilaian terhadap pertumbuhan
ekonomi hijau dalam pembangunan KIPI Maloy di Kalimantan
Timur untuk memahami skala peluang dalam mendesain
ulang proyek, meningkatkan hasil sosial, ekonomi, dan
lingkungan. Ringkasan temuan kami disajikan di halaman
berikut.
Laporan teknis yang menguraikan konteks, metodologi dan
temuan-temuan secara rinci tersedia sesuai permintaan
sekretariat bersama program green growth.
LANGKAH 2

LANGKAH 3

Business As
Usual (BAU)

Kebijakan &
pendukung

Nasional
Provinsi
Koridor

Nasional
Provinsi
• Koridor
• Kabupaten
• Sektor

Green Growth Assessment Process (GGAP)

Pembuatan dan
identifikasi proyek

Pertumbuhan
Ekonomi yang
berkelanjutan

Ekosistem yang
sehat dan Produktif

Menuju visi
Pertumbuhan
Ekonomi Hijau

LANGKAH 6
Peninjauan ulang kebijakan
& pendukungnya untuk
menghilangkan hambatan
dan memastikan proyek
sepenuhnya sejalan dengan
Pendekatan Perencanaan
Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Uji
Kelayakan

LANGKAH 4

Uji potensi PH

LANGKAH 5

eCBA

eCBA

LANGKAH 7

Business
case

Pengawasan
& Evaluasi

LANGKAH 8

Menginformasikan sasaran dan menguji visi
Peta panduan dan
penetapan sasaran

Implementasi praktis Analisis Biaya Manfaat yang Diperluas mencakup 7 tahap:
Tahap 1

Tahap 2

Identifikasi
baseline
proyek

Identifikasi
pilihan
Pertumbuhan
Ekonomi Hijau

Konsultasi
dengan
pemangku
kepentingan
proyek

Konsultasi
dengan
pemangku
kepentingan
proyek

Tinjauan
dokumentasi
proyek

Tinjauan
literatur

Tahap 3

Tahap 4

Tahap 5

Peta Jalur
Dampak

Pengumpulan
data

Analisis Biaya
Manfaat
Diperluas

Identifikasi
keluaran, hasil,
dan dampak

Pengumpulan
data dari
dokumentasi
proyek

Mengukur
biaya dan
manfaat
intervensi
Pertumbuhan
Ekonomi Hijau

Menilai
materialitas
Identifikasi
cakupan CBA

Pengumpulan
data pasar
setempat
Pengumpulan
data teknologi
internasional

Menilai biaya
dan manfaat
bagi
masyarakat

Tahap 6
Validasi
temuan

Memvalidasi
temuan
dengan
pemangku
kepentingan

Tahap 7
Mempertimbangkan
implikasi

Mempertimbangkan implikasi
hasil terhadap
kebijakan
Mempertimbangkan implikasi
terhadap desain
ulang dan
investasi proyek
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Pembangunan KIPI Maloy

6

Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI)

KIPI Maloy direncanakan akan didukung oleh pelabuhan

Maloy secara geografis terletak di Kabupaten Kutai

berskala internasional yang diperkirakan menelan biaya

Timur, 200 km ke arah Timur Laut dari ibukota provinsi

sekitar IDR 6.32 miliar (USD 506 juta) telah diputuskan

Kalimantan Timur, Samarinda. KIPI Maloy adalah bagian

sebagai Pusat Produksi dan Pengolahan Pertambangan

dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans

dan Energi Negara dalam Peraturan Presiden 32/2011,

Kalimantan (MBTK) dan merupakan Kluster Ekonomi

dan merupakan bagian dari Masterplan Percepatan

utama dalam mewujudkan pembangunan Kalimantan

Pembangunan Ekonomi (MP3EI).

Timur sebagai pusat agroindustri oleochemical dan energi
terkemuka.

Kegiatan utama dalam
penentuan skenario dasar
pembangunan KIPI Maloy
meliputi :

1.

Kawasan industri pengolahan untuk ekspor minyak sawit mentah (CPO)
dan produk olahan CPO

2.

Pembangunan pelabuhan baru sebagai terminal untuk ekspor CPO,
produk olahan CPO, Cargo, Container dan Batubara

KIPI Maloy merupakan bagian dari MTKEZ (Maloy Trans Kalimantan
Economic Zone) dengan luas areal 32.800 ha sebagai Cluster Ekonomi Utama
didukung oleh infrastruktur:
1.

Pembangkit listrik (berbasis batu bara)

2.

Pembangunan jalan tol antara Maloy, Sangatta, dan Samarinda

3.

Pembangunan kargo kereta api untuk mengangkut batu bara antar wilayah
penambangan di Kabupaten Kutai Timur dan Pelabuhan Maloy

Pilihan-pilihan Kebijakan dengan Intervensi
Pertumbuhan Ekonomi Hijau: Hasil
Dari perspektif Pertumbuhan Ekonomi Hijau, rencana awal
untuk KIPI Maloy mungkin tidak mewakili jalur pembangunan
yang optimal bagi Indonesia. Meskipun dilengkapi dengan
peraturan lingkungan yang kuat, masih ada berbagai faktor
eksternalitas dan tata kelola, kebijakan dan kelembagaan yang
menghambat Pembangunan Maloy untuk mencapai kinerja
Pertumbuhan Ekonomi Hijau terbaik.
KEGIATAN &
KEUNTUNGAN

INTERVENSI
PERTUMBUHAN
EKONOMI HIJAU
Pendinginan mesin
(tenaga listrik lepas pantai)
Pembersihan
cat pelindung

Pengapalan
USD 40.000

Pengolahan
batu bara

Sistem pengolahan
air ballast

Gasifikasi batu bara
untuk pembangkit
listrik

USD 2,829 milyar

Perkebunan
Kelapa Sawit

Implementasi Praktik
pengelolaan terbaik
(Best Practice
Management, BMP)

Jalan Raya

Perluasan jalan untuk
mengembangkan
kawasan pariwisata

Rel kereta

Apabila memungkinkan,
rute rel kereta api
disesuaikan dengan
mengikuti rute jalan
yang ada

USD 347 juta

USD 209 juta

USD 390 juta

Pembangkit
Listrik
USD 32 juta

Rel kereta api juga
mengakomodasi
angkutan CPO dan
penumpang

Substitusi batu bara
dengan biomassa untuk
pembangkit listrik

Dalam “Skenario Pertumbuhan Ekonomi Hijau” kami
mengidentifikasi sembilan “Intervensi Pertumbuhan
Ekonomi Hijau dalam enam kegiatan. Deskripsi singkat
masing-masing kegiatan terdapat di halaman berikutnya,
bersama dengan biaya dan manfaat setiap intervensi.

DESKRIPSI

Air ballast dari lambung kapal mengandung spesies yang invasif dan cat biosida untuk
melindungi kapal dari kotoran yang sifatnya berbahaya. Aktivitas kapal di pelabuhan juga
mengakibatkan pencemaran udara yang signifikan bagi penduduk setempat. Penerapan
kegiatan kapal yang ramah lingkungan sesuai usulan intervensi dapat dilakukan untuk
mengurangi dampak tersebut.

Mengubah batu bara menjadi gas dan menghasilkan listrik melalui proses kombinasi yang
dikenal sebagai siklus gasifikasi terpadu (IGCC). Teknologi modern ini akan menggantikan
sekitar setengah kapasitas pembangkit berbasis batu bara dari sub-critical baseline
scenario. Dampak penting yang dihasilkan adalah adanya tambahan hasil produksi
ammonia yang dapat digunakan di sektor pertanian, pengurangan emisi GRK, dan secara
signifikan mengurangi nitrogen oksida, sulphur oksida, dan partikel debu.

KIPI Maloy dapat digunakan sebagai kekuatan untuk meningkatkan kinerja hulu kelapa
sawit di seluruh Kalimantan Timur, misalnya seperti penerapan praktik BMP yang dapat
meningkatkan hasil panen rata-rata dan mengurangi tekanan pada ekspansi penggunaan
lahan. Ditargetkan untuk 20% perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur, dijalankan
oleh petani kecil yang cenderung memiliki hasil panen rendah, dan merupakan peluang
untuk perbaikan.

Jalan tol baru sepanjang 254 km sedang dibangun untuk menghubungkan kawasan Maloy
dengan pelabuhan Sangata, Samarinda, dan lokasi perantara lainnya. Meskipun beberapa
lokasi merupakan kawasan industri dan pelabuhan, namun ada sebagian yang merupakan
lokasi pesisir dengan pantai dan karang yang indah. Perluasan sistem jalan baru sekaligus
dapat digunakan untuk pembangunan kawasan wisata. Pengeluaran wisata untuk
akomodasi akan memberikan dampak penting kepada masyarakat lokal. Dalam jangka
panjang hal ini dapat menjadi insentif penting untuk melestarikan lingkungan dibandingkan
mengeksploitasi modal alam.
Rel Kereta kargo sepanjang 135 km sedang dibangun untuk mengangkut batu bara dari
wilayah penambangan di Kutai Timur dan kabupaten lain menuju ke Pelabuhan Maloy. Rute
yang direncanakan akan melalui sejumlah kawasan hutan. Berdasarkan uji simulasi untuk
meminimalkan pembukaan lahan, ada sekitar 90-100 km bagian dari jalur kereta api yang
direncanakan dapat dibangun mengikuti rute jalan yang ada. Namun realisasinya harus
disesuaikan dengan kondisi topografi dan pertimbangan lainnya. Pemangku kepentingan
menyarankan agar pembangunan rel kereta api ini dapat digunakan untuk mengangkut
penumpang dan produksi minyak sawit mentah dari perkebunan pedalaman ke pelabuhan
Maloy.

Pemanfaatan biomasa dari cangkang kelapa sawit (PKS) dapat menggantikan 2% batu bara
yang dibakar di pembangkit batu bara 1,4GW di TKEZ. PKS merupakan produk turunan
yang banyak tersedia dari industri kelapa sawit lokal. Praktik ini akan mengurangi GRK dan
emisi udara lainnya, mengurangi dampak perubahan iklim, dan mengurangi dampak bagi
kesehatan masyarakat setempat.
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Total Keuntungan Bersih
IDR 45.16 triliun
(USD 3.8 miliar)

Pengolahan
Batubara

Kami memperkirakan bahwa jumlah keuntungan bersih
yang dihasilkan dari sembilan intervensi Pertumbuhan
Ekonomi Hijau yang diidentifikasi sebesar sekitar IDR 45.16
triliun (USD 3.81 miliar) (Nilai Bersih Saat ini sebesar 10%).
Dalam konteks, ini setara dengan lebih dari 10% PDB
Kalimantan Timur tahun 2012, dan mewakili rasio manfaatbiaya lebih dari 1,9.

Rel Kereta

Kelapa Sawit

Jalan Raya

Pembangkit
Listrik
Perkapalan

Keuntungan terbesar secara absolut berasal dari gasifikasi
batubara, yang menghasilkan IDR 20.2 triliun (sekitar
USD 1.7 miliar) manfaat ekonomi, hampir IDR 5.94 triliun
(sekitar USD 500 juta) dalam pengurangan emisi gas rumah
kaca dan IDR 8 triliun (sekitar USD 675 juta) dalam manfaat
sosial untuk menghindari kerusakan kesehatan dari polusi
udara.

- 500

500

1500

2500
Million USD (2013)

Pertumbuhan Emisi
ekonomi
Gas Rumah
Kaca

Ekosistem

Pertumbuhan
sosial

Ketahanan

Intervensi yang lebih kecil menampilkan keuntungan yang lebih besar secara relatif, dan manfaatnya lebih merata di lima
dimensi Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Intervensi berbasis kereta api memiliki Tingkat Keuntungan Ekonomi tambahan
sebesar 22%, intervensi berbasis jalan 29% dan substitusi batu bara untuk biomassa 54%. Hal ini sebanding dengan 31%
untuk gasifikasi batubara.
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Intervensi Aspiratif

Pada tabel berikut terdapat sejumlah intervensi Pertumbuhan Ekonomi Hijau lebih lanjut yang disarankan oleh para
pemangku kepentingan yang lebih luas. Intervensi-intervensi tersebut dianggap memiliki potensi untuk secara signifikan
dapat meningkatkan kinerja pada satu atau lebih dimensi pertumbuhan ekonomi hijau tetapi tidak termasuk dalam
hasil eCBA karena pertimbangan biaya ekonomi/finansial yang sangat tinggi, kurangnya kepraktisan, dan/atau data yang
kurang memadai untuk menghasilkan penilaian yang kredibel. Namun di masa depan, intervensi-intervensi tersebut patut
dipertimbangkan untuk mengoptimalkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau.
KEGIATAN

INTERVENSI

Pembangkit
listrik

Substitusi batu bara dengan biomassa
Sumber energi terbarukan lainnya (contoh PV surya)

Pengolahan
batu bara

Praktik Pertambangan Ramah Lingkungan – penegakan
peraturan yang ada
IGCC dengan penangkapan dan penyimpanan karbon

Jalan raya

Melindungi jalur migrasi dan Taman Nasional Kutai
Pengaturan untuk minimalisasi gangguan hidrologi

Rel kereta

Rel Kereta disesuaikan untuk angkutan penumpang
Mengganti kereta diesel dengan listrik

Industri

Lain-lain

Pemanfaatan energi yang efisien dan teknologi terbarukan
Pengurangan limbah padat dan pembuangan limbah cair
Optimalisasi aliran produksi CPO termasuk biodiesel
Pelatihan Kejuruan untuk mendukung penyerapan
tenaga kerja lokal

Implikasi Kebijakan
KEGIATAN

KEUNTUNGAN

USD 32 juta

PEMBANGKIT
LISTRIK

USD 2,829 milyar

BATU BARA

USD 347 juta

PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT

JALAN
RAYA

REL
KERETA

IDR 2.49 triliun

IDR 4.63 triliun

IDR 475.4 juta

PERKAPALAN

POTENSI KEBIJAKAN / PENDUKUNG

• Impelementasi Feed-in Tariff sepenuhnya (peraturan MEMR 4/2012
FiT untuk Biomassa)
• Reformasi sistem harga energi (contoh, reformasi subsidi bahan
bakar minyak bumi/pajak karbon/skema perdagangan)
• Mekanisme kredit offset bilateral (Mendukung RAN-GRK)

• Subsidi pendanaan/pinjaman yang dijamin hingga upaya 		
terbukti. Syarat jangka waktu pembayaran lunak
• Subsidi input gas ammonia di bawah program subsidi pupuk
• Pajak/insentif kredit karbon
• Penggunaan pengaturan pendanaan inovatif di tingkat nasional
untuk penyebarannya termasuk dalam PPP (kerja sama investasi
pemerintah-swasta)
• Pinjaman Pemerintah (Secara potensial di bawah Peraturan 		
Kementerian Keuangan No 79/2007)
• Percepatan ratifikasi ISPO (termasuk panduan BMP dan klarifikasi
status hukum)
• Kerja sama antar sektor dalam penyelesaian sengketa di sektor
kehutanan, pertambangan, dan perkebunan dengan menggunakan
one map data
• Peningkatan kesadaran implementasi BMP
• Pendanaan infrastruktur oleh pemerintah, potensi pendanaan dari 		
pendapatan pajak pariwisata
• Kerja sama antar sektor dalam penyelesaian sengketa di sektor
kehutanan, pertambangan, dan perkebunan dengan menggunakan
one map data
• Penyederhanaan akses

• Koordinasi antara investor swasta dengan sektor pertambangan,
sektor perkebunan, dan transportasi
• Penyesuaian terhadap dokumen perencanaan infrastruktur
(AMDAL/KLHS)

• Subsidi per unit pengurangan polusi dari setiap kapal yang 		
bersandar di pelabuhan
• Tarif listrik bersubsidi untuk kapal di pelabuhan
• Infrastruktur sisi pelabuhan yang didanai pemerintah
• Kompensasi/pembayaran untuk jasa ekosistem dikenakan pada 		
industri pariwisata dan pemerintah untuk kepentingan perikanan lokal
• “Retribusi ketahanan” : KIPI Maloy mengenakan biaya nilai 		
perlindungan mangrove/terumbu karang di pesisir
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Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau
Pemerintah Indonesia – GGGI
Pemerintah Indonesia dan Global Growth Institute (GGGI) telah mengembangkan program kegiatan yang selaras dan
sepenuhnya mendukung pencapaian visi Indonesia untuk perencanaan pembangunan ekonomi.
Tujuannya adalah untuk menunjukkan, dengan menggunakan contoh-contoh nyata dari perencanaan pembangunan
Indonesia dan rencana investasi di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten, bagaimana pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan dapat dipertahankan sambil mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, memaksimalkan nilai jasa
ekosistem, mengurangi emisi GRK, dan membuat masyarakat, perekonomian, dan lingkungan tahan dari guncangan
ekonomi dan iklim.

Target bersama Pemerintah Indonesia dan GGGI adalah:
“Untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Indonesia yang mengakui nilai modal alam,
meningkatkan ketahanan, membangun perekonomian lokal; dan bersifat inklusif dan adil”.
Tujuan khusus untuk mencapai target ini adalah:
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• Menjamin visi Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang sesuai atau melebihi sasaran pembangunan;
• Memprioritaskan kegiatan perekonomian yang mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau dengan menyediakan target dan
indikator yang relevan;
• Mengevaluasi implikasi dari jalur pembangunan negara saat ini terhadap target dan indikator Pertumbuhan Ekonomi Hijau
dan menilai kegiatan perekonomian tersebut, bahkan juga menilai intervensi kebijakan dan investasi terhadap data dasar 		
(base line);
• Mengidentifikasi sektor-sektor kunci dan kegiatan perekonomian yang berpotensi tinggi dan intervensi investasi
yang diperlukan;
• Menarik keterlibatan sektor swasta dan investasi untuk mendukung peluang Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Indonesia;
• Melakukan pemodelan ekonomi untuk menganalisis setiap kegiatan perekonomian (besar maupun kecil) yang 			
memperlihatkan keuntungan finansial mereka. Pemodelan ini dapat mengidentifikasi kesenjangan dalam pengeluaran 		
secara bertahap agar kegiatan perekonomian tersebut dapat terlaksana.
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Untuk informasi lebih lanjut hubungi:
Sekretariat Bersama Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau Pemerintah Indonesia – GGGI
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPPENAS
Jl. Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat
Indonesia 10310
www.gggi.org/indonesia-green-growth-planning
Catatan Penting:
Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau tidak mendukung keseluruhan kinerja Pertumbuhan
Ekonomi Hijau dari KIPI Maloy atau proyek lainnya, melainkan menyoroti peluang untuk
perbaikan.
Hasil analisis ini tidak cocok untuk pengambilan keputusan investasi. Meskipun sejumlah
upaya telah dilakukan untuk sedapat mungkin menggunakan informasi lokal, data belum
tersedia secara universal, dan pendekatan internasional digunakan dalam analisis. Untuk itu,
diperlukan pengkajian rinci lebih lanjut sebelum pengambilan keputusan finansial.

