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Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Global Green Growth Institute 
(GGGI) di bawah Program Pertumbuhan Hijau Indonesia bekerja sama melaksanakan uji coba Analisis Biaya Manfaat 
yang Diperluas (extended Cost Benefit Analysis - eCBA) untuk Kawasan Strategis Nasional (KSN) Mamminasata, rencana 
pembangunan kawasan metropolitan di Sulawesi Selatan.

KSN Mamminasata sedang dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan dan jasa untuk Indonesia Timur.  Analisis Biaya 
Manfaat yang Diperluas (extended Benefit-Cost Analysis, eCBA) secara sistematis menilai biaya dan manfaat dari sebuah 
proyek berdasarkan perhitungan biaya dan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seringkali tidak diperhitungkan, 
dan memberikan alternatif desain ulang maupun perluasan proyek. 

Konsultasi secara intensif dilakukan bersama para pemangku kepentingan utama antara bulan September 2013 dan 
Agustus 2014 untuk menghasilkan kajian eCBA.

Kajian tersebut mengidentifikasi peluang Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang terdiri dari berbagai manfaat ekonomi, sosial, 
dan lingkungan untuk masyarakat. Berdasarkan hasil analisis, manfaat ini diperkirakan bernilai total USD 355 juta
(Nilai Bersih Saat Ini).

Pondasi utama yang harus dibangun untuk mewujudkan manfaat Pertumbuhan Ekonomi Hijau ini meliputi kerja sama 
publik-swasta yang kuat, mekanisme pembiayaan yang inovatif, dukungan kebijakan lintas sektoral, dan kerangka kerja 
peraturan perundangan yang jelas.

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. 

Pengantar
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 memiliki 
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.

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?

5 CAPAIAN YANG DIHARAPKAN DARI PERTUMBUHAN 
EKONOMI HIJAU ADALAH HASIL MASUKAN PARA 

PEMANGKU KEPENTINGAN YANG EKSTENSIF
DI TAHUN 2013, DI INDONESIA

TINGKAT NASIONAL/
PROVINSI

TINGKAT PROYEK/
KEGIATAN EKONOMI

DI LAPANGAN

PERTUMBUHAN 
EKONOMI HIJAU

Penurunan emisi 
gas rumah kaca

Pertumbuhan 
ekonomi yang 
berkelanjutanKetahanan sosial, 

ekonomi, dan 
lingkungan

Pertumbuhan 
ekonomi yang 

inklusif dan adil
Ekosistem yang sehat dan 

produktif menyediakan 
jasa lingkungan 

Populasi
Rp GVA

PDB/Pekerja 
FDI

Pengawasan, Evaluasi dan 
Penetapan target

Pengawasan, Evaluasi dan 
Kesadaran luasnya

dampak projek

Pekerja migran
Investasi swasta

pekerjaan

INDIKATOR
DAN 

TARGET

INDIKATOR
DAN 

TARGET

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
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Apa saja sinerji 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?

Bagaimana kita dapat mendesain ulang 
sebuah proyek untuk meningkatkan 
kinerja pertumbuhan ekonomi hijau?

Kami telah melakukan penilaian terhadap pertumbuhan 
ekonomi hijau dalam pembangunan KSN Mamminasata di 
Provinsi Sulawesi Selatan 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.

Rencana 
Pembangunan 
Nasional dan 

Daerah

Rencana 
sektor

Business As 
Usual (BAU)

Kebijakan & 
pendukung

Ekstraktif
Produksi
Land use
Konektivitas

Nasional
Provinsi
Koridor

Nasional
Provinsi
• Koridor
• Kabupaten
• Sektor

Pembuatan dan 
identifikasi proyek

Uji 
Kelayakan

eCBA

Business 
case

Peta panduan dan
penetapan sasaran

Pengawasan 
& Evaluasi

Uji potensi PH

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

LANGKAH 1 LANGKAH 2 LANGKAH 3 Green Growth Assessment Process (GGAP)Kerangka Pertumbuhan Ekonomi  Hijau

LANGKAH 4

LANGKAH 5

LANGKAH 7

LANGKAH 8

LANGKAH  6Menuju visi 
Pertumbuhan 
Ekonomi Hijau

Menginformasikan sasaran dan menguji visi

eCBA

PERTUMBUHAN 
EKONOMI HIJAU

Penurunan Emisi 
Gas Rumah Kaca

Pertumbuhan 
Ekonomi yang 
berkelanjutan

Ketahanan sosial, 
ekonomi, dan 

lingkungan

Pertumbuhan 
yang inklusif 
dan merata

Ekosistem yang 
sehat dan Produktif

Implementasi praktis Analisis Biaya Manfaat yang Diperluas mencakup 7 tahap: 

Tahap 1

Identifikasi 
baseline  
proyek

Konsultasi
dengan 

pemangku 
kepentingan 

proyek

Tinjauan 
dokumentasi 

proyek

Konsultasi 
dengan 

pemangku 
kepentingan 

proyek

Tinjauan 
literatur

Identifikasi 
keluaran, hasil, 

dan dampak

Menilai 
materialitas
Identifikasi 

cakupan CBA

Pengumpulan 
data dari 

dokumentasi 
proyek

Pengumpulan 
data pasar 
setempat

Pengumpulan 
data teknologi 
internasional

Mengukur 
biaya dan
manfaat

intervensi 
Pertumbuhan 
Ekonomi Hijau

Menilai biaya 
dan manfaat 

bagi
masyarakat

Memvalidasi 
temuan
dengan 

pemangku 
kepentingan 

Mempertimbang-
kan implikasi 

hasil terhadap 
kebijakan

Mempertimbang-
kan implikasi 

terhadap desain 
ulang dan

investasi proyek

Identifikasi 
pilihan 

Pertumbuhan 
Ekonomi Hijau

Peta Jalur 
Dampak

Pengumpulan 
data

Analisis Biaya 
Manfaat 

Diperluas

Validasi 
temuan

Memper-
timbangkan 

implikasi

Tahap  2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Tahap 6 Tahap 7



6

KSN Mamminasata

KSN Mamminasata terletak di provinsi Sulawesi Selatan 
dan mencakup 4 wilayah administrasi meliputi Kota 
Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, dan 
Kabupaten Maros. KSN Mamminasata ditujukan sebagai 
pusat pertumbuhan dan jasa untuk kawasan Timur 

• pembangunan infrastruktur: jalan raya, rel kereta,   
 pasokan air
• pengelolaan limbah padat dan cair
• reboisasi (penanaman hutan kembali)
• pengembangan permukiman baru
• kawasan industri dan maritim
• kampus universitas baru
• proyek reklamasi lahan (“Center Point of Indonesia”)

Indonesia serta untuk mendorong pengembangan 
perdagangan, jasa, dan investasi lain. Pembangunan 
Kawasan Strategis Nasional berasal dari Rencana Tata 
Ruang Mamminasata 2003.

Kegiatan utama dalam skenario pembangunan 
dasar untuk KSN Mamminasata meliputi:

Mamminasata Map
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Pilihan-pilihan kebijakan dengan intervensi 
Pertumbuhan Ekonomi Hijau: Hasil
Tiga “Skenario Pertumbuhan Ekonomi Hijau” yang dapat 
diidentifikasikan sebagai “Intervensi Pertumbuhan 
Ekonomi Hijau” serta analisis dampaknya yang lebih luas.

Pada kolom deskripsi dijelaskan secara  singkat bentuk 
intervensi serta  biaya dan manfaat dari tiap intervensi 
dibandingkan dengan Business as Usual.

Program Go Green/
Pasokan Air Bersih

Kegiatan dasar: Program Go Green bertujuan menanam 25.000 hektar hutan 
di sepanjang empat kabupaten di KSN Mamminasata untuk memperbaiki 
kerusakan akibat deforestasi di Makasar dan sekitarnya.  Satu kegiatan kunci 
yang terkait adalah meningkatkan pasokan air bersih dari sungai Jeneberang, 
melewati hilir Bendungan Bili-Bili. Setelah melalui pengolahan, supply air 
melalui pipa yang disediakan untuk rumah tangga dan bisnis di kawasan 
Makasar akan meningkat. Namun, saat ini Bendungan Bili-Bili telah mengalami 
tingkat sedimentasi yang tinggi akibat deforestasi di DAS Jeneberang sebagai 
wilayah hulu Bendungan Bili-Bili, sehingga berpotensi meningkatkan biaya 
pengolahan air dan menjadikannya sebagai pilihan yang tidak layak.

Intervensi Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang diusulkan: rehabilitasi 
daerah atas DAS Jeneberang untuk mengurangi sedimentasi di Bendungan Bili-
Bili. Ini akan memiliki dampak positif dan mendukung penyediaan pasokan air 
bersih untuk rumah tangga dan usaha di kawasan.

Menghutankan 
kembali DAS 
JeneberangUSD 150 juta

Kegiatan dasar: pembangunan lokasi TPA baru di TPA Pattalassang. Ini akan 
menampung volume sampah yang meningkat cepat di Kota Makassar dan 
kabupaten sekitarnya. Beberapa sampah (organik) dapat dijadikan kompos 
untuk penggunaan pertanian setempat. Sampah yang membusuk di TPA 
Pattalassang menghasilkan gas metana yang berbahaya sebagai emisi GRK.

Intervensi Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang diusulkan: Pemasangan 
teknologi penangkap gas metana dan pembangkit listrik di TPA Pattallassang. 
Ini akan mengurangi emisi GRK dari pembebasan metana, berkontribusi 
untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat lokal dan dengan mengurangi 
pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara yang menghasilkan CO2.

Limbah Padat 
Penduduk (MSW) 
menjadi Energi 

USD 109 juta

Kawasan Maritim 
Takalar

Kegiatan dasar:  Sebagai bagian dari Kawasan Maritim Takalar, serangkaian 
kegiatan direncanakan untuk menggunakan sumber daya alam laut Sulawesi. 
Kegiatan ini mencakup pengembangan pengolahan ikan, pembibitan 
ikan (akuakultur), penelitian, dan pengembangan dan perbaikan fasilitas 
penangkapan. Dampaknya akan menghasilkan volume limbah ikan yang 
signifikan.

Intervensi Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang diusulkan: Pembangunan 
fasilitas industri untuk mengubah limbah ikan menjadi produk dengan nilai 
tambah lebih tinggi. Kegiatan ini akan mendukung pengembangan industri 
pertanian dan akuakultur setempat, mengurangi tekanan pada stok ikan alam 
dan mengurangi pembuangan limbah ikan. Kegiatan utamanya adalah konversi 
limbah menjadi tepung ikan dan minyak ikan, bahan baku bernilai tinggi dan 
tinggi protein. Tepung ikan terlalu bernilai untuk digunakan sebagai pupuk dan 
sebagai gantinya dapat digunakan sebagai pupuk untuk membesarkan unggas 
dan ternak. Selain menghasilkan minyak ikan, tepung ikan juga cocok untuk 
digunakan dalam Budidaya perikanan.

Menghasilkan 
produk 

perikanan 
dengan nilai 
tambah lebih 

tinggi
USD 96 juta

Pengelolaan
Limbah TPA

(Tempat 
Pembuangan 

Akhir)

KEGIATAN & 
KEUNTUNGAN

INTERVENSI 
PERTUMBUHAN HIJAU

DESKRIPSI



8

Total Keuntungan 
Bersih USD 355 juta 

Intervensi aspirasional

Keuntungan  bersih total yang dihasilkan dengan  tiga 
intervensi pertumbuhan hijau yang telah diidentifikasi 
adalah USD 355 juta (NPV 10%). Dalam konteks, ini setara 
dengan 6% dari PDRB Sulawesi Selatan, atau 19% dari 
belanja pemerintah pada tahun 2012, dan merupakan 
rasio manfaat-biaya lebih dari 6,9.

Keuntungan terbesar secara absolut berasal dari Program 
Go Green dan Pasokan Air Bersih, yang menghasilkan 
USD 150 juta untuk total keuntungan. Hasil ini secara kuat 
mempengaruhi seluruh hasil lintas portofolio, di mana 
kategori keuntungan terbesar adalah emisi GRK.

Keuntungan terbesar secara relatif berasal dari Kawasan 
Maritim Takalar, yang diusulkan untuk menghasilkan 
produk bernilai tambah tinggi dari limbah ikan.

Terdapat sejumlah intervensi Pertumbuhan Ekonomi Hijau lebih lanjut yang disarankan oleh para pemangku kepentingan 
yang lebih luas. Intervensi-intervensi ini 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 mendatan, intervensi-intervensi tersebut patut dipertimbangkan 
karena memiliki potensi untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar apabila pemerintah dan para pemangku 
kepentingan berhasil menciptakan lingkungan kebijakan yang kondusif untuk investasi hijau. 

ACTIVITY

Proyek Reklamasi Lahan 
(Center Point of Indonesia) 

Pasokan air 
bersih

Pengolahan 
limbah cair

Pembangunan 
Jaringan Jalan di 

Kawasan Metropolitan 
Mamminasata

Kawasan Maritim 
Takalar

Desain ulang Proyek Reklamasi Lahan (Center Point of Indonesia)

Menghindari atau meminimalkan praktik pertambangan di
wilayah karst untuk mencegah kontaminasi kawasan
aliran air di sekitarnya

Daur ulang air limbah
Pengolahan air limbah

Membangun jalan beraspal dari jalan raya Trans-Sulawesi untuk 
menyediakan akses untuk pertanian di Sulawesi Tengah yang 
melayani permintaan di Makassar untuk konsumsi/ekspor

Perikanan yang berkelanjutan sejalan dengan hasil maksimum yang 
berkelanjutan

INTERVENTION

- 50 50 150
Million USD (2013)

Pengelolaan Limbah 
Tempat Pembuangan 

Akhir/TPA: Limbah 
Padat penduduk 

(MSW) menjadi Energi

Kawasan Maritim 
Takalar: Menghasilkan 

Produk Perikanan 
dengan Nilai Tambah 

Lebih Tinggi

Program Go Green/
Pasokan Air Bersih: 

Menghutankan 
Kembali DAS 

Jeneberang

Pertumbuhan 
ekonomi

Emisi
Gas Rumah 
Kaca

Ekosistem Pertumbuhan 
sosial

Ketahanan
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USD 96
juta

• Subsidi pemerintah untuk pengurangan limbah/polusi per unit
• Dukungan finansial untuk industri pakan ikan lokal
• Dukungan pengetahuan dan pelatihan tentang industri pengolahan  
 limbah ikan
• Pembebasan pajak untuk investasi peralatan dan teknologi mengolah  
 limbah menjadi energi
• Mekanisme pembagian keuntungan untuk program pendanaan sosial 

KAWASAN 
MARITIM 
TAKALAR

USD 150 
juta

• Implementasi UU No. 41/1999 tentang Kehutanan dan SK Menteri No.  
 02/PRT/M/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rencana Pengelolaan  
 Sumber Daya Air
• Kesesuaian Tata Guna Lahan dengan Tata Ruang
• Penyediaan insentif untuk rehabilitasi, konservasi, pengelolaan jasa  
 ekosistem hutan

PROGRAM GO 
GREEN/PASOKAN 

AIR BERSIH

USD 109 
juta

• Pemerintah menjamin bahwa PLN akan menggunakan listrik yang  
 dihasilkan dari IPP swasta
• Reformasi sistem harga energi
• Menentukan tingkat biaya yang dikeluarkan anggaran pemerintah  
 kepada pengelola sampah
• Peraturan pemerintah yang lebih jelas tentang pengelolaan sampah  
 untuk menjamin jumlah sampah yang dihasilkan sehingga dapat   
 diperkirakan
• Skema kompensasi untuk pemulung
• Berbagi panduan dan pengetahuan tentang studi kelayakan untuk  
 pembangkit energi
• Pembebasan pajak investasi untuk peralatan dan teknologi mengolah   
 limbah menjadi energi
• Insentif untuk penyediaan listrik desentralisasi
• Investasi infrastruktur
• Kerjasama rencana pemanfaatannya dengan PLN 

PENGELOLAAN 
LIMBAH TPA

Implikasi Kebijakan
KEUNTUNGAN POTENSI KEBIJAKAN / PENDUKUNGKEGIATAN
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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:

• 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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Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau
Pemerintah Indonesia  – GGGI
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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 KSN Mamminasata 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.


