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“Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau untuk Indonesia yang Sejahtera” adalah sebuah peta jalan yang berisi pendekatan-pendekatan untuk mencapai 
perubahan transformatif selama 35 tahun ke depan. Dokumen ini menjelaskan kebijakan, perangkat, dan metode untuk memastikan pertumbuhan yang 
pesat sekaligus berbasis masyarakat dalam mewujudkan pembangunan ekonomi daerah dan kemakmuran jangka panjang serta berkontribusi pada sembilan 
aksi utama dalam kerangka Nawa Cita. 

Peta jalan ini menyajikan bukti-bukti diperlukannya pertumbuhan ekonomi yang mampu mengurangi atau menghindari biaya-biaya kerusakan lingkungan 
akibat polusi udara dan air, banjir dan kebakaran hutan, serta menawarkan peluang-peluang yang selama ini terabaikan. Peta jalan ini berisi peluang, 
metodologi, dan 50 (lima puluh) upaya utama untuk mencapai pertumbuhan yang adil dan merata, tahan uji, dan menjamin kesehatan ekosistem yang 
produktif, serta mengurangi emisi gas rumah kaca sehingga bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan dunia. Pertumbuhan seperti ini akan membantu 
Indonesia mencapai target Keinginan Kontribusi Nasional yang Diniatkan (INDC) dan berkontribusi pada pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan 
(SDG) dunia. 

Sebagai peta jalan nasional, dokumen ini menggambarkan visi dan prioritas sektor dan wilayah. Dokumen ini menyajikan berbagai contoh kegiatan dan 
inisiatif yang membuktikan bahwa Indonesia telah melaksanakan sejumlah aksi nyata dan pertumbuhan ekonomi hijau dapat berlangsung di Indonesia.

Ringkasan Eksekutif



KELOMPOK TEMA
Energi 
dan sektor 
ekstraktif 

• Meningkatkan akses layanan energi di wilayah terpencil di 
Indonesia 

• Mendorong sektor energi menuju penggunaan sumberdaya 
energi rendah karbon 

• Meningkatkan nilai tambah pada ekstraksi mineral 
Manufaktur • Meningkatkan efisiensi energi 

• Mengembangkan sektor teknologi bersih 
• Mendorong pengelolaan limbah yang lebih baik 

Konektivitas • Membangun “smart cities” 
• Membangun koneksi inter-moda 

Sumberdaya 
alam 
terbarukan

• Memperbaiki pengelolaan hutan dan lahan 
• Melindungi ekosistem kelautan 
• Membangun rantai pasokan yang berkelanjutan 
• Mewujudkan ketahanan pangan yang lebih baik 

Peluang pasar 
berbasis 
modal alam 

• Meningkatkan industri ekowisata 
• Mengidentifikasi peluang pasar berbasis modal alam 
• Membangun sistem imbal jasa lingkungan
• Mempercepat pengurangan karbon di tingkat internasional dan 

domestik 
• Mobilisasi pendanaan karbon di sektor kehutanan /REDD+

BAGIAN 1
Meyakinkan semua pihak bahwa pendekatan pembangunan yang terbaik adalah pertumbuhan ekonomi 
yang memanfaatkan sumberdaya dan energi secara efisien, ramah lingkungan, dan berkeadilan.

Masa depan adalah milik mereka yang berinvestasi pada model usaha yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi hijau berbasis masyarakat. Dengan 
memanfaatkan energi dan sumberdaya secara lebih efisien dan produktif serta menghindari akibat negatif dari pembangunan yang tidak berkelanjutan, 
pertumbuhan ekonomi hijau akan mendorong pembangunan ekonomi daerah dan menghasilkan manfaat jangka panjang bagi setiap individu.

Sebuah langkah penting dalam mewujudkan pertumbuhan hijau adalah membangun kesepakatan mengenai visi 2050 yang berkomitmen pada strategi 
komprehensif pertumbuhan ekonomi hijau. Banyak peluang muncul di berbagai sektor ekonomi. Sebagian telah terlihat pada kebijakan dan implementasi 
yang ditempuh oleh sejumlah pihak dan institusi terkait. 

Peta jalan ini mengelompokkan contoh-contoh peluang pertumbuhan ekonomi hijau disejumlah sektor ke dalam empat kelompok: (1) energi dan sektor 
ekstraktif, (2) manufaktur, (3) konektivitas, dan (4) sumberdaya alam terbarukan. Di dalam tiap kelompok, peluang-peluang ini dijelaskan melalui uraian 
singkat studi kasus di sejumlah kegiatan ekonomi. Selain itu, diuraikan pula kelompok kelima yang mencakup pengembangan pasar dan model usaha untuk 
menghasilkan nilai finansial dari pemanfaatan modal alam dan jasa lingkungan yang bersifat non-konsumtif. Secara simultan, peluang-peluang di dalam dan 
lintas kelompok ini menawarkan jalur pertumbuhan Indonesia yang unik.

BAGIAN 2
Menjelaskan berbagai peluang untuk pertumbuhan ekonomi hijau sebagaimana tergambar pada 
inisiatif dan praktik terkini di sektor-sektor ekonomi utama.

   Pasar tradisional, seperti di Tangerang ini, masih menjadi rantai penghubung 
penting dalam ekonomi hijau. © Dhoni Setiawan /  
The Jakarta Post

BIAYA AKIBAT PENDEKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MENGABAIKAN KUALITAS 

Kualitas udara setempat 
Emisi dari gas beracun dan partikelnya, termasuk asap dari kebakaran lahan gambut 
yang parah, telah menurunkan kualitas udara di banyak kota di Indonesia. Berdasarkan 
estimasi terkini, biaya dampak kesehatan akibat polusi udara dari sumber bergerak di 
Indonesia mencapai sekitar 3% dari PDB tahun 2010. 

Pengambilan air dan tanah amblas 
Di Jakarta, hampir semua kebutuhan air untuk industri berasal dari air tanah daripada 
air permukaan. Akibatnya, permukaan tanah turun drastis, bahkan sejumlah kawasan 
padat penduduk di Jakarta Utara kini berada 2 meter di bawah permukaan laut. 
Kondisi ini akan bertambah parah jika permukaan laut semakin naik akibat perubahan 
iklim. 

Kualitas dan ketersediaan air 
Kualitas air merupakan masalah yang semakin serius di Indonesia. Laporan terbaru 
menyebutkan bahwa 14% saluran pembuangan dalam kondisi kritis, sedangkan 

laporan Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2008 menyebutkan bahwa sebagian 
besar sungai di Indonesia dalam kondisi pencemaran yang parah. 

Dampak pertambangan dan pembakaran batubara 
Penambangan dan pembakaran batubara memiliki dampak lingkungan hidup yang 
harus ditanggung masyarakat, termasuk dampak kesehatan warga yang tinggal di 
wilayah tambang, kerusakan lingkungan di wilayah tambang dan  akibat pengangkutan 
batubara, serta dampak kesehatan dari emisi polutan yang dihasilkan akibat 
pembakaran. Taksiran kasar menyebutkan Indonesia menanggung biaya pencemaran 
ini 100 juta dolar per tahun, di luar kerusakan akibat perubahan iklim. 

Nilai sosial dari karbon
Saat ini, emisi CO2 dari konsumsi bahan bakar minyak di Indonesia telah mencapai 500 
juta ton per tahun, sementara net emisi dari CO2 dari perubahan lahan dan kehutanan 
diperkirakan telah melebihi 1 milyar ton per tahun. Emisi ini mempengaruhi biaya 
ekonomi bagi generasi mendatang di Indonesia dan global. 

Untuk menghindari “jebakan berpendapatan menengah” (middle-income trap) dan menjadi negara maju pada tahun 2030, Indonesia membutuhkan 
pertumbuhan ekonomi yang pesat dan berkelanjutan. Walaupun demikian, kualitas pertumbuhan juga sama pentingnya. Kualitas pertumbuhan tersebut 
tergantung pada pendekatan mana yang diambil. 

Pendekatan yang mengutamakan kualitas dan kuantitas akan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan pendapatan per kapita. Selain itu, pendekatan 
pertumbuhan ekonomi hijau akan menstabilkan penggunaan energi pada tahun 2040 serta meningkatkan produktivitas energi menjadi 2,4 kali lipat 
dibandingkan 1,6 kali lipat jika mengabaikan kualitas pertumbuhan. Pendekatan ini juga akan diikuti dengan pengurangan emisi gas rumah kaca menjadi 2,5 
ton CO2 per orang pada tahun 2030 sebagai hasil dari perbaikan intensitas karbon melalui perubahan secara bertahap menuju pilihan-pilihan energi yang 
lebih bersih, termasuk energi terbarukan. 

Selain manfaat di atas, pendekatan pertumbuhan ekonomi yang lebih hemat energi dan sumberdaya alam, ramah lingkungan, dan berkeadilan juga akan 
mengurangi biaya yang ditanggung publik. Ini mencakup hal-hal yang berhubungan dengan penurunan kualitas kesehatan akibat memburuknya kualitas 
air dan udara; rawan pangan akibat erosi tanah, penyempitan lahan dan ketersediaan air yang tidak pasti; dampak negatif dari pertambangan yang tidak 
bertanggungjawab, praktik-praktik kehutanan dan pola pemanfaatannya yang tidak berkelanjutan; banjir akibat penggundulan hutan, dan sedimentasi sungai.



Diperlukan upaya yang sistematis untuk mengarusutamakan pertumbuhan ekonomi hijau ke dalam proses pengambilan keputusan kebijakan, perencanaan, 
dan investasi di tingkat nasional dan provinsi – sehingga tercipta iklim yang kondusif bagi rancangan dan investasi kegiatan ekonomi besar dan kecil. 

Usaha-usaha pengarusutamaan harus dilengkapi dengan strategi pertumbuhan ekonomi hijau yang komprehensif, dengan tujuan dan kegiatan yang 
terintegrasi penuh ke dalam regulasi, insentif, perencanaan pembangunan, dan pembiayaan. Kegiatan-kegiatan utama, antara lain mengadopsi kebijakan 
yang tepat dan memungkinkan, menggunakan perangkat yang tepat dalam merancang kebijakan investasi, dan melaksanakan mekanisme pengawasan yang 
sesuai, sangat diperlukan untuk mengukur kinerja investasi pertumbuhan ekonomi hijau. 

Pengarusutamaan pertumbuhan ekonomi hijau secara sistematis akan memastikan kebijakan dan perencanaan yang ditetapkan memenuhi prinsip hemat 
biaya sekaligus mencapai target-target mitigasi dan adaptasi. Selain akan mendukung pencapaian target INDC, pengarusutamaan yang sistematis juga 
berkontribusi pada keberhasilan Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Progres menuju perekonomian yang lebih hijau membutuhkan pengawasan dan pengukuran kinerja ekonomi yang kuat. Peta jalan ini menawarkan set 
indikator yang komprehensif untuk melakukannya. 

   Investasi di sektor transportasi umum, seperti MRT yang tengah dibangun di 
Jakarta, membantu mengurangi kemacetan dan mengurangi polusi di kota-kota 
besar di Indonesia. © Dhoni Setiawan / The Jakarta Post

   Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 
(KLHS) untuk perencanaan spasial Papua. © Michael Padmanaba / CIFOR

Menilai dan Merancang Kegiatan dan Investasi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Untuk informasi 
lebih lanjut, lihat 
dokumen peta jalan 
selengkapnya

GGF: Green Growth Framework / Kerangka Kerja 
Pertumbuhan Ekonomi Hijau
GGAP: Green Growth Assessment Process / Proses 
Penilaian Pertumbuhan Ekonomi Hijau
e-CBA: extended - Cost Benefit Analysis / Analisis 
Manfaat Biaya yang Diperluas

BAGIAN 3
Menjelaskan kerangka kerja perencanaan dan kebijakan secara menyeluruh dan membahas metode, 
perangkat, dan indikator untuk mengukur dan memantau kinerja.
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PERTUMBUHAN 
EKONOMI  

HIJAU

1. Pengurangan emisi gas rumah kaca
2. Pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang
3. Ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan
4. Ekosistem yang sehat dan produktif memberikan layanan lingkungan
5. Pertumbuhan inklusif dan adil
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Bukti, analisis, dan rekomendasi dalam peta jalan ini diambil dari berbagai sumber, termasuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah, mitra pembangunan 
multilateral dan bilateral, LSM, akademisi dan kelompok-kelompok sektor swasta. Penyusunan Peta Jalan ini dipimpin oleh Bappenas dan dikembangkan 
melalui GoI-GGGI Green Growth Program.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Sekretariat Bersama Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau Pemerintah Indonesia – GGGI
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas 

Jalan Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310 
Indonesia

Perangkat dan kebijakan pemungkin ini terdiri atas berbagai aksi utama dalam kelompok energi dan sektor ekstraktif, manufaktur, konektivitas, dan 
sumberdaya alam terbarukan, termasuk aksi lintas sektor untuk memanfaatkan peluang pasar baru untuk modal alam. Perangkat dan kebijakan ini antara 
lain penghapusan subsidi bahan bakar fosil, investasi untuk riset dan pengembangan teknologi bersih, percepatan sertifikasi internasional untuk produk 
berkelanjutan, peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang, dan penyediaan pembiayaan jangka panjang untuk inisiatif di sektor 
kehutanan. Sejumlah perangkat insentif dan inisiatif tersebut telah mulai diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia.

Untuk meraih manfaat penuh dari pertumbuhan ekonomi hijau dan menarik peluang investasi hijau dari dalam dan maupun luar negeri dibutuhkan kerja 
sama erat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Hal ini dapat terwujud melalui komitmen politik dan kepemimpinan yang kuat dari 
Pemerintah Indonesia.

MENGUKUR KEMAJUAN PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU

1. 2. 3.
Indikator komposit untuk 
kualitas aset lingkungan 

hidup: mengetahui 
status sumberdaya ikan, 

sumber daya hutan, 
keanekaragaman hayati, 
dan ketahanan ekologi 

terhadap perubahan iklim.

Indikator komposit 
untuk mengukur tingkat 

efisiensi sumberdaya: 
mengetahui status 

efisiensi penggunaan 
air, produktivitas energi, 
tingkat intensitas emisi 

gas rumah kaca dari 
kegiatan ekonomi, 
dan sisa cadangan 

seumberdaya mineral.

Indikator komposit dan 
kebijakan: mengetahui 

kemajuan secara 
keseluruhan dalam hal 
kapasitas, kelembagaan 
dan tata kelola, adaptasi 

terhadap perubahan 
iklim, penciptaan 

“lapangan kerja hijau” 
yang merata, serta tingkat 

keberhasilan kebijakan-
kebijakan utama. 

BAGIAN 4
Menyajikan 50 aksi utama untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia  
dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang hingga tahun 2050.

50 aksi utama pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia didasarkan pada 3 jenis kegiatan yang saling memperkuat untuk mencapai hasil pembangunan 
berkelanjutan yang diharapkan:

1  Mengembangkan dan melaksanakan insentif dan perangkat kebijakan yang mengurangi risiko bagi investor dan dunia usaha yang ingin mengaplikasikan 
praktik-praktik berkelanjutan dan teknologi hijau. 

2  Menata ulang kebijakan, rencana, dan proyek nasional dan daerah untuk memastikan terintegrasinya manfaat dan biaya sosial dan lingkungan hidup 
sejak awal ditetapkan. 

3  Membangun kapasitas dan kelembagaan, serta memastikan tata kelola yang baik, untuk mendukung kebijakan, insentif, rencana, dan proyek 
pertumbuhan hijau.


