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Kata Pengantar
Pemerintah Indonesia sadar akan pentingnya
pertumbuhan yang berkelanjutan dan adil demi
kesejahteraan jangka panjang bagi Indonesia.
Pertumbuhan hijau meningkatkan jumlah
terbukanya lapangan kerja dan jumlah penurunan
kemiskinan. Hal tersebut tidak hanya berkaitan
dengan laju pertumbuhan ekonomi tetapi juga
kualitasnya, yakni kemampuan pertumbuhan
tersebut untuk menghasilkan berbagai manfaat
ekonomi, sosial dan lingkungan yang dapat
meningkatkan kualitas hidup manusia di semua
lapisan masyarakat.
Pengurangan tingkat intensitas sumber daya
yang dimanfaatkan (resource intensity) dalam
perekonomian Indonesia merupakan cara yang
sesuai dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat.
Dengan menerapkan pendekatan praktik-praktik
terbaik secara bertahap, kita dapat menurunkan
kerusakan lingkungan dengan tetap mempertahan
kan laju pertumbuhan yang pesat. Hasil yang
diperoleh akan berupa perekonomian yang lebih
kuat dan lebih menyejahterakan masyarakat. Hasil
tersebut tidak hanya didorong oleh peningkatan
pendapatan tetapi juga oleh manfaat terhadap
kesehatan, ketahanan pangan dan energi, dan
keberlanjutan, yang kesemuanya tersebut sebagian
besar didorong oleh berkurangnya kerusakan
terhadap lingkungan dan ekosistem.
Pemerintah Indonesia memulai program bersama
dengan Global Green Growth Institute (GGGI) pada
tahun 2013. Kolaborasi yang bernama ‘Program
Pertumbuhan Hijau Pemerintah Indonesia - GGGI’
tersebut telah mencapai hasil yang baik di tiga tahun
pertamanya (Fase I), seperti misalnya penyelesaian
peta jalan (roadmap) pertumbuhan hijau nasional,
pengajuan metodologi untuk analisis biaya
manfaat yang diperluas yang menggabungkan
manfaat dan biaya lingkungan dan sosial dalam
keputusan investasi, serta komitmen dari provinsi
yang menjadi fokus untuk mengarusutamakan
pertumbuhan berkelanjutan ke dalam rencana
pembangunan mereka.

Saat ini, Fase II ini yang berjalan selama empat tahun
berfokus pada pendorongan investasi hijau dengan
mengerahkan dana iklim hijau di sektor publik
maupun swasta (internasional dan lokal) dan
membentuk sarana dan skema pendanaan hijau
di Indonesia. Dengan memfasilitasi persiapan dan
desain (atau desain ulang) proyek bersama dengan
pendukung proyek dan investor akan membantu
investasi mengalir ke sistem proyek yang hijau dan
inklusif dengan menawarkan peluang usaha baru,
pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja
di tingkat lokal dan kemiskinan yang berkurang serta
keberlanjutan lingkungan hidup. Program
Pertumbuhan Hijau menerapkan pendekatan
berorientasi investasi yang inklusif untuk memastikan
bahwa semua hasil utama dicapai melalui partisipasi
penuh dari badan pemerintah yang bertanggung
jawab dan pihak swasta di dalam berbagai sektor
baik di tingkat nasional maupun daerah.
Oleh karena itu, kami hendak mengucapkan
terima kasih kepada Pemerintah Norwegia
sebagai pendukung finansial utama pada Program
Pertumbuhan Hijau, serta GGGI yang telah
menyediakan bantuan teknis di bidang ini.
Saya percaya apa yang kami lakukan bersama ini
dapat menginspirasi negara lainnya, dan yang
paling penting adalah dapat membantu Indonesia
mencapai pertumbuhan yang inklusif secara dari
segi sosial, berkelanjutan dari segi lingkungan
dan efisien dari segi sumber daya.
Dengan demikian, mari jadikan hal ini sebagai
pembuka jalan menuju hidup yang sejahtera di mana
pertumbuhan hijau merupakan suatu norma baru
bersama yang membantu Indonesia mewujudkan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable
Development Goals/SDG) dan menurunkan risiko
perubahan iklim sesuai dengan Perjanjian Paris 2015.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
(BAPPENAS)

Bambang Brodjonegoro
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Pendahuluan
Investasi Hijau untuk
Masyarakat Indonesia
Indonesia telah menikmati pertumbuhan ekonomi
yang kuat dan konsisten sekitar 5,35 persen setiap
tahunnya pada 15 tahun terakhir dengan didorong
oleh melimpahnya sumber daya alam, penduduk
berusia muda yang terus berkembang,
meningkatnya taraf hidup dan konsumsi domestik
yang terus meningkat. Berdasarkan studi terbaru1,
PDB Indonesia diperkirakan akan mencapai lebih dari
3,7 triliun Dolar AS pada tahun 2030, yang mana hal
tersebut akan membuat Indonesia menjadi negara
pada urutan ke-7 dengan perekonomian terbesar di
dunia. Untuk mewujudkannya, diperlukan adanya
pertumbuhan ekonomi yang pesat dan inklusif secara
terus menerus. Kualitas pertumbuhan tersebut
kemudian akan menjadi suatu hal penting dalam
menentukan kesejahteraan perekonomian suatu
negara yang berkelanjutan untuk jangka panjang.
Pertumbuhan perekonomian hanya dapat
dipertahankan dengan adanya suatu aliran investasi
yang stabil dan andal dalam hal infrastruktur, produksi
energi dan pangan, inovasi teknologi, dan, yang paling
penting bagi Indonesia, yakni masyarakatnya.
Pemerintah memiliki peran penting untuk memastikan
bahwa investasi yang mengalir ke perekonomian dan
infrastruktur Indonesia berkontribusi pada pencapaian
prioritas pembangunan nasional.
Tantangan perekenomian bagi Indonesia di masa
mendatang adalah mewujudkan pertumbuhan
ekonomi yang pesat namun inklusif, serta berpusat
pada masyarakat dalam mendukung tujuan sosial
dan ekonomi yang ambisius yang dicanangkan dalam
sembilan agenda prioritas pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Indonesia 2015-2019. Nawa Cita, atau sembilan
agenda prioritas nasional Jokowi-Kalla tersebut
memandatkan adanya pemerintahan yang bersih,
transparan dan demokratis; perekonomian desa
yang lebih kuat; reformasi kepenguasaan lahan; dan
produktivitas dan daya saing masyarakat Indonesia
yang lebih tinggi.
dilakukan oleh perusahaan informasi global yang berbasis di AS, IHS
Inc., Emerging Markets in Asia Pacific Offer Brightest Prospects for
Global FDI, diterbitkan pada tanggal 14 April 2016
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Pertumbuhan Hijau pada
Pembangunan Indonesia:
NDC dan SDG
Komitmen Indonesia untuk memitigasi
perubahan iklim dan membangun bangsa
yang lebih berketahanan dinyatakan
dalam ‘Niatan Kontribusi Nasional
(Nationally Determined Contribution/
NDC)’ pada Perjanjian Paris mengenai
penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)
global. NDC tersebut menetapkan tujuan
yang ambisius untuk produksi dan
konsumsi makanan, air dan energi yang
berkelanjutan. Indonesia menjanjikan
target penurunan emisi GRK sebesar 29
persen di skema bawah bisnis seperti
biasa (business as usual/BAU) pada tahun
2030 dan 41 persen dengan bantuan
internasional. Target emisi tahun 2030
akan terpenuhi terutama melalui
pemanfaatan lahan, pengelolaan hutan
dan penataan ruang yang lebih baik,
peningkatan konservasi energi dan
energi terbarukan, serta pengelolaan
limbah yang lebih baik.
Pendekatan untuk mencapai bangsa yang
memiliki ketahanan terhadap perubahan
iklim berkaitan erat dengan prioritas
dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
yang memadukan ketahanan pangan,
air dan energi dalam suatu ‘pendekatan
lanskap’ dalam pengelolaan ekosistem
yang sehat. Jutaan masyarakat Indonesia
di wilayah pedesaan menggantungkan
keamanan mata pencaharian secara
langsung pada hutan, pertanian,
perikanan dan jasa ekosistem yang
tersedia di dalamnya. Perlindungan
terhadap lanskap (dan bentang laut)
tersebut melalui pemberian dorongan
terhadap kesempatan investasi hijau dan
pembentukan model dan proyek usaha
berkelanjutan merupakan kunci untuk
mencapai semua aspek pertumbuhan
hijau yang inklusif.
8

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Indonesia telah menargetkan sejumlah 100 miliar
Dolar AS dalam investasi hijau di sektor pertanian,
kehutanan, perikanan, energi terbarukan dan energi
panas bumi (geothermal), manufaktur bersih dan
pariwisata agar dapat memenuhi ambisi
keberlanjutan Indonesia yang terkait dengan SDG
dan tindakan perubahan iklim.
Untuk dapat mencapai tujuan ambisius tersebut,
maka akan diperlukan adanya suatu kombinasi
antara investasi publik dan swasta dalam proyek
untuk mewujudkan hasil di lapangan yang
memiliki manfaat sosial, lingkungan dan ekonomi
bagi masyarakat Indonesia, serta investasi pada
lembaga-lembaga yang memiliki kapabilitas dalam
tata kelola yang baik dan pengambilan keputusan
untuk memastikan kualitas dari hasil proyek ini
berdampak positif bagi masyarakat Indonesia.
Saat ini, modal asing dan domestik sudah tersedia
dengan melimpah tetapi investor swasta saat ini
tengah menunggu adanya proyek hijau yang dapat
mendatangkan keuntungan (bankable)2 untuk
menginvestasikan modalnya. Adanya
kombinasi yang tepat dari lembaga-lembaga yang
cakap, pemimpin yang berkomitmen, serta
kebijakan dan rencana yang mendorong investasi
yang sehat dalam proyek-proyek yang bagus dapat
membawa perubahan transformasional yang
dibutuhkan Indonesia, yakni masa depan yang lebih
bersih dan lebih sejahtera. Masa depan yang lebih
baik tersebut merupakan tujuan utama Program
Pertumbuhan Hijauyang merupakan inisiatif
kolaboratif dari Pemerintah Indonesia dan
Global Green Growth Institute (GGGI).

Pada prinsipnya, proyek bankable hijau dapat dilihat sebagai proyek
yang berbasis pasar, layak dari segi teknis dan komersial, serta dapat
ditiru dan diskalakan sehingga menghasilkan manfaat lingkungan yang
dapat diukur. Proyek tersebut menghasilkan garis terbawah ganda pada
keuntungan finansial positif serta keuntungan ekonomi dan sosial bagi
kehidupan masyarakat yang berada di tingkat bawah piramid dan
dengan demikian, proyek tersebut inklusif dari segi sosial.

2
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GGGI sebagai Mitra
Pemerintah
Didirikan pada tahun 2012 pada Konferensi PBB
tentang Pembangunan Berkelanjutan (Rio+20),
Global Green Growth Institute (GGGI) saat ini
tengah mempercepat transisi menuju model
pertumbuhan ekonomi baru, yakni pertumbuhan
hijau yang didirikan berdasarkan prinsip
inklusivitas sosial dan keberlanjutan lingkungan.
Berbeda dengan model pembangunan konvensional
yang mengandalkan praktik yang tidak
berkelanjutan seperti pengurasa dan penghancuran
sumber daya alam, pertumbuhan hijau
merupakan suatu gerakan terkoordinir yang terdiri
dari pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan
lingkungan, penurunan tingkat kemiskinan dan
keterlibatan sosial yang didorong dengan
pengembangan dan pemanfaatan sumber daya
global secara berkelanjutan.
GGGI menyediakan dukungan teknis untuk
sejumlah negara untuk mewujudkan model
pertumbuhan ekonomi dengan lingkungan yang
lestari dan insklusif secara sosial. GGGI berfungsi
sebagai penasihat terpercaya bagi Pemerintah
negara-negara tersebut dalam membentuk iklim
investasi yang kondusif dan memobilisasi investasi
hijau untuk proyek yang dirancang dengan baik
sehingga dapat memberikan hasil pada
pertumbuhan hijau.
Bantuan dari GGGI menekankan perubahan
transformasional pada empat bidang tematik di
negara-negara yang telah menyoroti kesenjangan
dan memiliki tanda adanya peluang untuk
mencapai keberhasilan.
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Visi dan Misi GGGI
Visi
GGGI mendambakan terwujudnya dunia
yang berketahanan yang dicapai melalui
pertumbuhan hijau yang kuat, inklusif
dan berkelanjutan.
MisI
Negara-negara anggota GGGI bergerak
menuju suatu model pertumbuhan hijau.
GGGI memiliki lebih dari 30 program
di 20 negara dan membantu pemerintah
memobilisasi investasi hijau di lapangan
dengan membuat proyek-proyek
bankable dan mengarusutamakan
pertumbuhan hijau ke dalam target
perekonomian dan pembangunan
regional atau nasional.

Bidang tematik tersebut adalah:
1. Energi
2. Air
3. Pemanfaatan Lahan
4. Pembangunan Kota Hijau
Dalam kolaborasi yang intim dengan Divisi
Investasi dan Solusi Kebijakan di Seoul, tim GGGI
yang ditempatkan di negara-negara anggotanya
bertugas menyampaikan program spesifik negara
yang didorong oleh permintaan untuk memenuhi
sejumlah kebutuhan spesifik dalam salah satu atau
lebih dari empat tema luas ini.
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Peran GGGI adalah
membantu Pemerintah
Indonesia dalam
mewujudkan pertumbuhan
hijau dengan mendorong
investasi dan merancang
proyek hijau yang memiliki
manfaat sosial, lingkungan
dan ekonomi bagi
masyarakat Indonesia.
Tujuan Program Kolaboratif
di Indonesia
Program Pertumbuhan Hijau kolaboratif dirancang
untuk mendukung Indonesia mencapai Nawa Cita
dan Komitmen global yakni SDG dan NDC. Fase I
Program Pertumbuhan Hijau dimulai pada tahun
2013 dan berakhir pada tahun 2015. Program ini
mempersiapkan cara untuk memperoleh investasi
lebih banyak lagi dan pendekatan yang berorientasi
pada pelaksanaan, yakni cara yang memanfaatkan
dan membangun kapasitas yang dikembangkan
dalam Fase I program ini untuk mewujudkan proyek
bankable hijau dan mengakses dana iklim dan dana
hijau lebih luas lagi. Dalam periode 2016-2020,
GGGI beroperasi melalui ‘Sekretariat Pertumbuhan
Hijau’ gabungan yang memfasilitasi investasi hijau
dari sumber daya publik dan swasta sekaligus
meningkatkan keberlanjutan, replikasi dan
kapasitas kelembagaan. Informasi lebih lanjut
mengenai pengaturan operasional dan mekanisme
layanan penyampaian dapat dilihat pada
halaman 25.

10

Mitra pelaksana dari Sekretariat
Pertumbuhan Hijau
GGGI bekerja bersama mitra-mitra
pemerintah pada tingkat nasional dan
daerah. Mitra-mitra pemerintah
utama tersebut mencakup BAPPENAS,
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK), Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM),
Kementerian Keuangan (Kemenkeu),
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian (Kemenko Perekonomian)
dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
GGGI juga bermitra dengan bank
pembangunan infrastruktur (PT Sarana
Multi Infrastruktur) untuk mendukung
pengembangan proyek-proyek hijau
agar menjadi bankable.
Pada tingkat provinsi, GGGI bermitra
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur dan Kalimantan Tengah untuk
melanjutkan dukungannya pada Fase I,
yakni memperkuat sistem di tingkat
provinsi dan kapasitas kelembagaan untuk
mengukur kinerja pertumbuhan hijau pada
tingkat yurisdiksi. Dengan demikian, cara
tersebut dapat diterapkan secara luas, baik
dari proyek percontohan di level kabupaten
maupun proyek di dua provinsi percontohan
ke wilayah Indonesia lainnya.
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Capaian Program Pertumbuhan Hijau (2016-2020):
Melatih sekurang-kurangnya 30.000 pegawai negeri
sipil (PNS) mengenai pertumbuhan hijau melalui
lembaga pelatihan lembaga pelatihan Pemerintah
Indonesia
Menunjukkan bahwa terdapat sekurang-kurangnya
70% dari partisipan yang telah mengenal perangkat
pertumbuhan hijau, produk pengetahuan dan
inisiatif Selatan-Selatan telah mendapat pengalaman
pada pembelajaran terkait pertumbuhan hijau.
Memobilisasi sekurang-kurangnya investasi senilai
110 juta Dolar AS yang dimanfaatkan melalui
penerapan model usaha layak komersial di kawasan
pedesaan dan industri yang memberikan manfaat
bagi 1 juta orang.
Mengembangkan energi bersih sebesar 60-100 MW3
dan ditingkatkannya infrastruktur berkelanjutan pada
kawasan ekonomi khusus yang terpilih agar
memberikan kontribusi penurunan emisi CO2
hingga 1 juta ton per tahun.
Mengurangi atau menghindari 400 juta ton emisi
CO2 di lanskap hutan (non-gambut) dan 200 juta ton
emisi CO2 di lanskap gambut seluas 1 juta hektar.
Dengan mengasumsikan bahwa komponen pendukung kebijakan telah
berlaku sehingga proyek energi bersih yang berhasil dapat diterapkan
di lokasi lain dan dengan skala yang lebih besar.

3
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Penyampaian Program
GGGI berfungsi sebagai
fasilitator dalam
menyatukan berbagai
kebutuhan para pemangku
kepentingan, termasuk
di dalamnya pemerintah,
investor nasional dan
internasional dan
pengembang proyek agar
modal hijau dapat teralirkan.
Melalui Sekretariat Pertumbuhan Hijau, yang
dioperasikan bersama dengan BAPPENAS, GGGI
bekerja bersama mitra pemerintah pusat dan
daerah untuk menciptakan situasi kondusif untuk
investasi hijau dan untuk membantu meningkatkan
modal. Hal tersebut dilakukan dengan membantu
pemerintah melakukan berbagai cara untuk
membangun kepercayaan investor, menarik modal
yang dibutuhkan dan membuat model usaha ‘hijau’
berkelanjutan dapat menghasilkan keuntungan di
sejumlah sektor yang ada serta membuka
kesempatan baru yang belum dimanfaatkan.
GGGI mendukung para pemangku kepentingan di
Indonesia untuk merancang proyek yang bankable,
merancang dan menyusun sarana dan instrumen
finansial untuk mengurangi risiko dalam proyek
hijau, dan memadukan biaya dan manfaat sosial
dan lingkungan ke dalam proses perencanaan
dan perancangan.

Delivering Green Growth for a Prosperous Indonesia
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Pemerintah

Investor

GGGI

Pendukung

Sejumlah proyek dan program katalis yang
bankable di berbagai sektor yang secara jelas
berkontribusi untuk memenuhi target NDC
dan SDG tengah diprioritaskan. Program tersebut
bertujuan untuk memanfaatkan investasi lebih
lanjut dalam berbagai proyek dan program pada
tingkat daerah di dalam sektor-sektor utama.
Pengukuran kinerja pertumbuhan hijau, katalisasi
pengembangan pengetahuan, dan pengembangan
kapasitas dapat memberikan kepastian terhadap
penerapan di wilayah lain dengan skala lebih besar
dan keberlanjutan kelembagaan melampaui waktu
berjalannya program tersebut.
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Rendahnya kualitas
proyek merupakan salah
satu tantangan untuk
memperluas investasi
hijau di Indonesia.
Mengembangkan dan
Mendukung Proyek Bankable
GGGI mendukung perancangan proyek baru dan
perancangan ulang proyek yang sudah berada dalam
proses pengembangan. Proses pengembangan
proyek hijau ini tengah dilakukan dan diberi
dukungan untuk mencapai tahap bankable. GGGI
berfokus pada pengembangan model usaha dan juga
dapat menyediakan dukungan finansial dan teknis
untuk studi pra kelayakan dan kelayakan selama
tahap perancangan proyek, termasuk di dalamnya
layanan konsultasi dan evaluasi. GGGI dapat
membantu menghubungkan para pendukung proyek
dengan sumber dana, dan membantu penataan
dana dan akses terhadap modal.
Untuk mengatasi kendala investasi pada sektorsektor ini, diperlukan adanya suatu upaya sistematis
untuk mengarusutamakan pertumbuhan hijau ke
dalam rencana dan strategi pemerintah. Rencana
dan strategi pada tingkat pusat dan daerah ini
mengatur arah, tujuan, dan maksud keseluruhan
pengembangan ekonomi untuk jenis proyek yang
dapat menjadi bankable.
‘Proses perencanaan yang dihijaukan’ di bawah ini
menggambarkan bagaimana investasi dan proyek
hijau dapat disaring, dipilih, didanai, dan dilaksanakan
oleh pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka
rencana pembangunan yang ada. Relung GGGI dalam
mendukung pengembangan model usaha hijau dan
membawa dana bagi proyek hijau sesuai dengan
proses yang lebih besar ini. Pentingnya
pengarusutamaan tujuan, target, dan indikator
pertumbuhan hijau dalam rencana dan strategi
pengembangan, serta menciptakan situasi yang
kondusif memungkinkan lingkungan bagi investasi
hijau dapat terlihat dalam konteks ini.
Delivering Green Growth for a Prosperous Indonesia
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Gambaran Umum Perencanaan Hijau dan Proses Penilaian Proyek di Indonesia
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Perencanaan Hijau dan Proses Penilaian Proyek di
Indonesia Menyoroti Dimana ‘Pengembangan Proyek
yang Bankable’ Sesuai Dalam Proses Ini
Perencanaan Hijau dan Proses Penilaian Proyek di
Indonesia menyoroti dimana ‘pengembangan proyek
yang bankable’ sesuai dalam proses ini
GGGI memiliki perangkat analitis untuk membantu
mitra pemerintah dalam memprioritaskan dan
merancang suatu pengembangan dari proyek yang
sudah direncanakan atau yang akan datang. Salah
satu perangkat tersebut adalah Green Growth
Assessment Process (GGAP) yang menggabungkan
Analisis Biaya Manfaat yang diperluas (extended
Cost-Benefit Analysis/eCBA).
Perangkat tersebut (eCBA) yang diujicobakan
selama Fase I membantu pemerintah dan lembaga
finansial membuat keputusan terinformasi
mengenai pemilihan proyek investor serta
membingkai intervensi dalam proyek Kemitraan
Publik-Swasta (Public-Private Partnership/PPP).
Perangkat tersebut dapat membantu
mengidentifikasi peluang dan menilai risiko dan
manfaat potensial dari investasi pada teknologi yang
bersih dan efisien dan praktik pengelolaan terbaik.
Hal tersebut menunjukkan biaya dan manfaat sosial,
ekonomi, dan lingkungan secara lengkap dari
skenario alternatif yang lebih hijau jika dibandingkan
dengan skenario ‘BAU’.

4

Calon proyek perlu memenuhi standar hijau
internasional yang tepat dan praktik terbaik yang

sesuai dengan kebutuhan Indonesia, termasuk
perlindungan tarhadap lingkungan. Standar dan
indikator yang sesuai diterapkan guna membantu
pengambilan keputusan terkait dengan rancangan
proyek dan strategi investasi.
Jaminan gender dan sosial dipadukan ke dalam
standar untuk proyek dan program hijau, dengan
mempertimbangkan bagaimana suatu proyek atau
program berkontribusi pada pertumbuhan yang
merata secara sosial dan berketahanan sosial.
Proyek semacam ini, yang diterapkan pada skala
lebih besar dan di seluruh Indonesia akan
membantu Indonesia mencapai target NDC
dan SDGnya.
Agar proyek hijau inklusif ini dapat dilaksanakan,
maka diperlukan suatu pendekatan yang sistematis
yang dilakukan oleh pembuat dan perencana
kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah.
Syarat dan insentif yang diperlukan untuk mendorong
investasi pada proyek hijau merupakan suatu hal yang
genting. Kebijakan yang mendorong dan
memungkinkan investasi pada praktik usaha yang
lebih bersih, lebih efisien, dan lebih produktif, dan
kebijakan yang lebih menginternalisasikan biaya sosial
dan lingkungan dari kerusakan lingkungan merupakan
tuas kunci reformasi. Menerapkan hal tersebut
merupakan bagian dari hal yang harus dilakukan
untuk memungkinkan proyek hijau menjadi proyek
yang bankable

GGAP merupakan suatu perangkat yang dirancang oleh GGGI untuk
menyaring kebijakan dan memprioritaskan potensi yang ada pada
proyek untuk mencapai hasil pertumbuhan hijau.

4
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eCBA merupakan suatu perangkat kuantitatif untuk menyediakan nilai
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moneter nyata yang melekat pada eksternalitas sosial dan lingkungan.

15

4

Delivering Green Growth for a Prosperous Indonesia
A Roadmap for Policy, Planning, and Investment

5

Delivering Green Growth for a Prosperous Indonesia
A Roadmap for Policy, Planning, and Investment

6

Iklim
Hijau

Akses Dana dan
Pembentukan Sarana
dan Instrumen

Ekuitas
Swasta

Bank
Pembangunan
Multilateral

Bank

Proyek Hijau

Telah diketahui bahwa terdapat modal yang
melimpah untuk investasi di dunia saat ini. Investor
kelembagaan Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD) sendiri
memiliki 83 triliun5 Dolar AS sebagai aset di bawah
pengelolaannya. Namun demikian, modal yang
dialirkan untuk untuk proyek hijau, terutama pada
negara-negara berkembang masih dibatasi.
Sebagian dari hal tersebut disebabkan oleh
ketiadaan sarana dan instrumen finansial yang
dapat memenuhi ekspektasi risiko dan
keuntungan investor dan membuka modal.
Instrumen yang dapat mengurangi risiko6 sangatlah
penting untuk mendorong investasi pada proyek
hijau, mengingat sifat proyek yang inovatif, dan
tidak pasti. Instrumen tersebut dapat mencakup
kebijakan sektoral, insentif fiskal, peminjaman
hijau, mekanisme pendanaan dan pendekatan
lainnya. Pemanfaatan instrumen ekonomi dan
finansial dapat membantu menciptakan
peningkatan jumlah PPP yang kemudian pada
akhirnya akan membantu menarik dana iklim
internasional, dana publik domestik dan dana
swasta ke dalam kepentingan proyek hijau.

Dana
Nasional

GGGI memiliki kemitraan
strategis dengan lembaga
finansial publik dan swasta
yang sudah memiliki
mekanisme pendanaan atau
hendak mengembangkan
mekanisme pendanaan
untuk meningkatkan aliran
modal hijau

Proyek dan program yang sedang dikembangkan
akan perlu memberikan kontribusi untuk memenuhi
target NDC dan SDG dan selaras dengan tujuan dan
kriteria investasi dari masing-masing lembaga atau
fasilitas finansial.
OECD, 2013 – Aset di bawah pengelolaan investor kelembagaan, yakni
dana investasi, perusahaan asuransi, dana pensiun

5

Profil risiko/keuntungan merupakan penentu yang sangat penting bagi
kemampuan suatu proyek menjadi bankable. Risiko-risiko yang ada yang
berkaitan baik dengan proyek maupun non proyek mempengaruhi kelayakan
komersial proyek tersebut. Instrumen yang tidak berisiko bertujuan
untuk mengurangi risiko-risiko yang ada tersebut bagi investor dan
membentuk suatu iklim investasi yang kondusif bagi proyek hijau.

6
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Sarana Pendanaan untuk
Investasi Hijau
Memfasilitasi akses yang lebih besar
terhadap modal swasta, hibah multilateral,
ekuitas, dan jaminan serta investasi
keuangan iklim pada pasar negara
berkembang (emerging markets) telah
menjadi bidang kerja yang sudah lama bagi
GGGI. Terdapat banyak sekali instrumen
keuangan internasional inovatif yang
sudah direncanakan dan dilaksanakan.
Masing-masing instrumen memiliki
penekanan dan fokus yang berbeda, serta
modalitas dan prosedur yang berbeda pula
untuk mengakses instrumen tersebut. GGGI
menawarkan kesempatan pada negaranegara anggota untuk mengakses dana
tersebut dengan tepat, yakni dengan
menyesuaikan pengajuan negara-negara
tersebut untuk memperoleh yang terbaik
dengan kesempatan yang sesuai dengan
kebutuhan dan prioritas mereka.
Sarana Keuangan Nasional dapat didirikan
dalam rangka menyalurkan pendanaan
dari sumber domestik dan internasional di
dalam suatu negara. Sarana tersebut dapat
menerapkan instrumen keuangan untuk
mengatasi batas dan risiko dalam
pelaksanaan proyek hijau.

Investasi hijau hanya
akan mengalir dengan
adanya peran penting
pemerintah dalam
menyusun kebijakan
pendukung yang
mendorong mitigasi
risiko proyek untuk
investor dan usaha hijau.
Contohnya, GGGI bekerja sangat dekat dengan Green
Climate Fund (GCF) karena GCF merupakan sumber
kunci dana iklim. GCF didirikan sebagai entitas yang
mengoperasikan Mekanisme Dana UNFCCC dan
menyajikan kesempatan yang baik bagi negara
berkembang seperti Indonesia untuk mengakses
dana. GGGI dapat membantu Pemerintah Indonesia
untuk mengakses sumber daya GCF melalui badan
yang ditunjuk secara nasional (nationally designated
agencies/NDA) dan entitas yang berakreditasi
nasional dan internasional (accredited entities/AE).
Hingga tahun 2016, GGGI tengah melalui proses
akreditasi. Jika sudah terakreditasi, GGGI akan
menjadi suatu opsi untuk mengakses sumber daya
GCF untuk proyek-proyek yang berjalan di dalam
suatu negara.
GGGI juga membantu Pemerintah Indonesia untuk
membentuk mekanisme dana nasional untuk
mengurangi halangan dan risiko berinvestasi pada
proyek hijau. Contohnya adalah rancangan Dana
Lingkungan yang diantaranya akan menyalurkan
investasi dan pembayaran berdasarkan hasil dari
komitmen Norwegia kepada Indonesia senilai 1 miliar
Dolar AS untuk memitigasi perubahan iklim di sektor
kehutanan. GGGI membantu membuat rencana,
kriteria dan panduan investasi dana untuk
memastikan mekanisme dana tersebut memiliki hasil
berupa berkurangnya emisi GRK dan mencapai tujuan
pembangunan dan lingkungan yang lebih luas lagi.
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Mengukur Kinerja
Pertumbuhan Hijau
Progres menuju ekonomi Indonesia yang lebih hijau
memerlukan pemantauan dan pengukuran kinerja
ekonomi yang kuat dan dampak sosial dan
lingkungannya. Roadmap pertumbuhan hijau7
menawarkan suatu rangkaian indikator yang
menyeluruh untuk melakukan hal tersebut. Secara
bersamaan indikator-indikator tersebut mencakup
lima hasil yang dikehendaki dari Pertumbuhan Hijau
yang dikembangkan oleh para pemangku
kepentingan pada Fase I program ini.

Dampak yang Diharapkan
Meningkatkan porsi energi terbarukan
Menjaga kawasan hutan yang masih utuh
Meningkatkan keadilan & ketahanan
sosial
Menurunkan emisi GRK dibandingkan
dengan BAU
Meningkatkan lapangan pekerjaan hijau
Meningkatkan aliran investasi nasional
dan internasional

Lima Capaian
yang Dikehendaki dari
Pertumbuhan Hijau

Pertumbuhan ekonomi
berkelanjutan

Pertumbuhan yang
inklusif dan adil

+
Ekosistem yang sehat
dan produktif

Ketahanan sosial, ekonomi
dan lingkungan

7
Roadmap adalah suatu dokumen yang dikembangkan oleh GGGI untuk
memandu penggunaan dokumen dan prosedur perencanaan yang ada,
yang sebagian menunjukkan cara bagi para perencana dan pembuat
kebijakan agar dapat memanfaatkan pendekatan, metode, dan
perangkat hijau di Indonesia.
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Penurunan emisi GRK
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Kerangka Pertumbuhan Hijau: Mengukur Kinerja

Pengukuran pelaksanaan dan kinerja lebih baik
dilakukan pada tingkat yurisdiksional. Pemerintah
di berbagai sektor, perusahaan dan petani didorong
untuk menerapkan dukungan mereka secara luas
terhadap produk dan jasa berkelanjutan di seluruh
Indonesia, provinsi dan kabupaten. ‘Pendekatan
lanskap’ ini akan membantu memotivasi
pemerintah, usaha, petani dan masyarakat sipil
untuk berkolaborasi dalam rangka menuju
ekosistem yang sehat dan berketahanan secara
terus menerus demi pertumbuhan yang
inklusif dan masyarakat yang lebih sejahtera
sekaligus menurunkan emisi dari hutan, perubahan
pemanfaatan lahan, dan emisi industri.
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SDG memiliki 169 indikator. Sekitar sepertiga dari
total indikator tersebut saat ini tidak bisa diukur
secara tepercaya di Indonesia karena kurangnya
data. Oleh karena itu, suatu data yang telah
disederhanakan terkait indikator pertumbuhan
hijau yang dapat diukur dan selaras dengan
indikator SDG tengah dikembangkan oleh GGGI
bersama dengan mitra pemerintah, konsorsium
universitas dan organisasi terkait lainnya yang
aktif bergerak di Indonesia.
Pendekatan tersebut akan menyelaraskan
tanggung jawab yang ada di antara berbagai
pemangku kepentingan, mendorong akuntabilitas
dan memungkinkan adanya pengendalian yang lebih
baik terhadap kebocoran. Pendekatan tersebut juga
bertujuan untuk memberikan panduan bagi
pemerintah daerah dan investor/pendukung proyek
untuk mengembangkan jenis proyek yang dapat
mempercepat akses untuk investasi hijau.
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Platform Pengetahuan Pertumbuhan Hijau
Indonesia dan Pengembangan Kapasitas
Platform pengetahuan berfungsi sebagai titik
pusat di mana perangkat, keterampilan, informasi
dan solusi pengetahuan mengenai pertumbuhan
hijau dapat dibagikan dengan para pemangku
kepentingan di seluruh negeri dan luar negeri.
Platform ini menyediakan suatu media untuk
pengembangan pengetahuan, pembelajaran,
replikasi dan penerapan dalam skala yang lebih
besar terhadap perangkat investasi hijau dan
proses yang terkait dengannya.
Aspek penting dari Fase II adalah membangun
sistem dan kapasitas yang dapat diterapkan di
tempat lain. Hal ini dilakukan melalui pembentukan
dan pengoperasian platform pengetahuan
pertumbuhan hijau berbasis web yang akan
memperluas dukungan terhadap inisiatif di
provinsi lainnya melampaui provinsi percontohan
yang ada saat ini, yakni Kalimantan Tengah
dan Kalimantan Timur.

22

Hal tersebut akan memberikan suatu platform
untuk mendukung peluang yang terpilih untuk
investasi hijau dan langkah-langkah pendekatan
pertumbuhan hijau di seluruh negeri.
Platform tersebut dimaksudkan untuk berperan
penting dalam kegiatan pengembangan kapasitas
yang bertujuan untuk memastikan bahwa
pengambil keputusan telah diinformasikan dengan
baik mengenai publikasi yang ada, seperti
misalnya roadmap pertumbuhan hijau; perangkat
dan metode yang digunakan untuk melakukan
kajian dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari
berbagai alur pertumbuhan hijau; berbagai
instrumen yang pendukung dan penurunan risiko
untuk mendorong investasi hijau; cara untuk
mengidentifikasi dan mengatasi persoalan sosial
dan lingkungan yang muncul pada masyarakat yang
terkena dampak dan/atau di antara masyarakat adat
dan masyarakat yang rentan; serta metode
peningkatan kesetaraan gender saat merancang
kebijakan, rencana, proyek dan program.
Delivering Green Growth for a Prosperous Indonesia
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Informasi mengenai kepentingan dan keterkaitan
kepada para pemangku kepentingan di negara
tempat beroperasi GGGI lainnya akan dikemas dan
disebarkan sebagai produk pengetahuan ‘global’
melalui platform tersebut, situs lainnya dan kegiatan
internasional. Upaya ini diharapkan dapat
membantu mengangkat profil Indonesia sebagai
pemimpin pertumbuhan hijau dan meningkatkan
kerja sama Selatan-Selatan di bidang ini.
GGGI tengah bekerja untuk memperkuat
kapasitas para pemangku kepentingan dalam
penerapan perangkat eCBA dan mengarusutamakan
perangkat tersebut ke dalam metodologi
perencanaan lingkungan strategis (Kajian
Lingkungan Hidup Strategis/KLHS) dan
membantu memperkuat kapasitas dalam
penerapan KLHS secara keseluruhan. Perangkat
eCBA dapat pula mendukung pemerintah untuk
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membingkai proyek PPP sebagai suatu justifikasi
bantuan tertentu dan alokasi dana publik.
GGGI tengah bekerja dengan mitra Pemerintah
Indonesia untuk menanamkan ide dan metode
pertumbuhan hijau ke dalam program pelatihan
PNS yang diselenggarakan oleh Lembaga
Administrasi Negara (LAN) dan di dalam badan
lainnya. Upaya tersebut menggabungkan prinsip,
perangkat dan studi kasus pertumbuhan hijau
ke dalam kurikulum pelatihan untuk pejabat
pemerintahan di semua tingkat di seluruh
Indonesia. Upaya jaminan gender dan sosial
dipadukan ke dalam kurikulum dengan tujuan
mencapai pertumbuhan yang adil dan berketahanan.
GGGI dan LAN akan mengidentifikasi hal-hal yang
melengkapi pelatihan yang ada dan memprioritaskan
kompetensi yang dibutuhkan untuk tantangan yang
dihadapi oleh pembuat kebijakan.
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Pengaturan
Operasional
dan Mekanisme
Penyampaian Jasa
Program Pertumbuhan Hijau diatur oleh komite
pengarah yang anggotanya mewakili mitra dari
pemerintah, sektor swasta dan asosiasi masyarakat
sipil, dan tokoh terkemuka bersama dengan GGGI.
Komite pengarah tersebut menyediakan arahan dan
pengawasan tingkat tinggi serta mengatur arahan
strategis program tersebut.
Operasi harian dari program tersebut
dikoordinasikan oleh Sekretariat Pertumbuhan
Hijau gabungan yang bertanggung jawab untuk
penyampaian jasa dalam rangka mendukung
badan mitra nasional dan daerah. Selain
memberikan bantuan teknis langsung untuk
merancang proyek yang bankable, sarana finansial
dan instrumen untuk memobilisasi modal,
sekretariat juga mengelola platform pengetahuan
pertumbuhan hijau yang berfungsi sebagai suatu
titik pusat untuk informasi mengenai perangkat,
metode, pendekatan dan studi kasus investasi hijau
dari Indonesia ke negara lainnya. Sekretariat
tersebut juga melakukan pengembangan kapasitas
kelembagaan bagi mitra pemerintah untuk
mengarusutamakan pendekatan pertumbuhan
hijau dalam perencanaan investasi. Baik
penyebaran pengetahuan dan pelatihan
memanfaatkan teknologi berbasis web serta
media yang lebih tradisional.

24
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Mekanisme Penyampaian Jasa

Program Pertumbuhan Hijau menawarkan jasa
dalam rangka mendukung proyek bankable,
yakni mendanai dan menunjukkan tindakan nyata di
lapangan pada sektor utama. Program tersebut juga
mendukung instrumen finansial nasional dan kondisi
yang memungkinkan untuk membantu menerapkan
model yang berhasil secara luas dan meningkatkan
investasi publik dan swasta dalam proyek hijau.
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Perangkat dan metode untuk pengukuran kinerja
pertumbuhan hijau dan pengembangan kapasitas
kelembagaan dibangun kedalam semua kegiatan
program. Permohonan bantuan dari pendukung
proyek, investor, dan lainnya disalurkan melalui
Sekretariat untuk tinjauan bersama oleh GGGI dan
mitra pemerintah yang terkait, yang mengambil
keputusan mengenai penyampaian jasa
pertumbuhan hijau berdasarkan prioritas dan
kapasitas program. Komite Pengarah memberikan
panduan strategis tingkat tinggi mengenai arahan
Program secara keseluruhan.

25

14

Pemantauan dan
Evaluasi Program
Sekretariat Pertumbuhan Hijau melacak indikator yang
terpilih untuk memantau progres pencapaian tujuan
program dan hasil kegiatan. Tujuan program (keluaran)
dan hasil kegiatan yang telah diantisipasi disetujui di
antara mitra program dan didokumentasikan dalam
Kerangka Perencanaan Negara lima tahunan.
Indikator-indikator hasil (seperti misalnya jumlah
keuntungan proyek atau aliran investasi) mengukur
dampak kinerja pertumbuhan hijau sesuai dengan SDG
dan ukuran nasional dan internasional lainnya.
Indikator keluaran (seperti misalnya penyelesaian
rancangan proyek atau penyebaran perangkat dan
metode) mengukur hasil langsung dari kegiatan proyek.
Progres tersebut dilaporkan secara rutin oleh
Sekretariat Pertumbuhan Hijau kepada Komite
Pengarah serta mitra program lainnya. Evaluasi jangka
menengah akan dilakukan setelah dua tahun untuk
mengetahui masih atau tidaknya Program
Pertumbuhan Hijau berjalan dengan baik dan
membuat penyesuaian apabila diperlukan. Program
tersebut akan dievaluasi kembali setelah empat tahun
untuk mengukur dampak dan untuk memberikan
panduan rancangan kegiatan tindak lanjut yang
memungkinkan setelah akhir Fase II.

26
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Lampiran 1. Mitra Pelaksana Kunci pada Fase II
Berikut ini adalah counterpart utama tingkat
nasional di Fase II Program. Sebagian besar
counterparts tersebut juga merupakan mitra
di Fase I.
BAPPENAS: Setelah Indonesia menjadi anggota pendiri
GGGI , BAPPENAS terpilih menjadi focal point GGGI
di Indonesia melalui pertemuan tingkat tinggi antar
menteri pada bulan Oktober 2012. BAPPENAS bersama
dengan GGGI mengetuai komite pengarah program.
BAPPENAS memiliki peran penting terkait sektor yang
menjadi target program, seperti misalnya pemanfaatan
lahan, energi dan infrastruktur kota. Memperdalam
dan memperluas keterlibatan program di berbagai
divisi BAPPENAS dapat membantu memastikan
pelembagaan praktik pertumbuhan hijau pada
perencanaan pengembangan dan investasi publik.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
(Kemenko Perekonomian): Kemenko Perekonomian
merupakan entitas penting yang bertanggung jawab
terhadap koordinasi sejumlah kementerian yang
melaksanakan rencana investasi yang dipimpin
pemerintah. Kementerian Perekonomian memiliki
peran kunci dalam perencanaan kebijakan untuk
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kementerian
Perekonomian merupakan counterpart utama bagi
program untuk melembagakan perangkat
pertumbuhan hijau dan untuk pengembangan
proyek KEK hijau.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(Kementerian ESDM): Kementerian ESDM bertanggung
jawab pada (antara lain) perencanaan dan pengelolaan
sektor energi terbarukan dan sektor efisiensi energi.
Kementerian ESDM memiliki tujuan yang ambisius
dalam sektor energi hijau dan telah mengembangkan
kebijakan utama untuk memajukan sektor. GGGI
mendukung pengembangan proyek energi yang
bankable dan instrumen penurunan risiko, dan juga
dengan pembentukan kerangka investasi serta
mendukung ditingkatkannya keterlibatan sektor swasta.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK):
Kementerian ini bertanggung jawab pada
pelaksanaan Letter of Intent (LoI) Norwegia Indonesia
dan mekanisme dana terkait. KLHK bertanggung jawab
terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan
dan konsesi lintas sektoral. GGGI berkontribusi dengan
pengembangan proyek yang bankable dan program di
sektor pemanfaatan lahan dan kerangka investasi yang
terkait dengan (akan dibentuk) sarana dan instrumen
pendanaan lingkungan.
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Kementerian Keuangan (Kemenkeu): Kemenkeu
memiliki peran kunci dalam membuat proyek-proyek
inklusif dan berkelanjutan yang bankable dan
merupakan NDA untuk keterlibatan GCF. Kemenkeu
memiliki peran kunci pada saat kerangka kebijakan
moneter dan instrumen penurunan risiko hendak
dirancang dan dikembangkan. Badan Kebijakan Fiskal
(BKF) akan menjadi counterpart utama dalam
pekerjaan insentif kebijakan fiskal. Selain itu, Ditjen
Anggaran dan Ditjen Perimbangan Keuangan juga
akan memiliki peran penting.
Lembaga Administrasi Negara (LAN): LAN
merupakan entitas utama yang bertanggung jawab
terhadap pelatihan PNS di seluruh Indonesia. Lembaga
tersebut memiliki akses terhadap para pejabat dari
mulai awal karir mereka hingga posisi tertingginya
di birokrasi. Mengingat tanggung jawab LAN untuk
meningkatkan kualitas dan kompetensi profesional
para pemimpin pemerintahan di tingkat pusat dan
daerah, GGGI akan berkontribusi dalam
pengembangan modul yang berkaitan dengan prinsip,
pendekatan, investasi dan praktik terbaik
pertumbuhan hijau, dan dengan demikian, hal
tersebut memastikan keberlanjutan hasil program.

Pada tingkat daerah, GGGI melanjutkan
kemitraannya dengan badan perencanaan
daerah di dua provinsi percontohan yang
didukung di Fase I, yakni:
BAPPEDA Kalimantan Tengah dan BAPPEDA
Kalimantan Timur: Counterpart utama di tingkat
provinsi merupakan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah atau BAPPEDA, yang setara
dengan BAPPENAS di tingkat provinsi. Setiap BAPPEDA
di tingkat provinsi bertanggung jawab terhadap
perencanaan pembangunan dan koordinasi rencana,
kebijakan dan anggaran provinsi. Badan tersebut
memiliki pengaruh yang signifikan di masing-masing
provinsinya dalam mengendalikan investasi di
sektor-sektor fokus yang dapat menjadikan
pertumbuhan hijau sebagai target.
Sejumlah counterpart tambahan yang telah terpilih di
tingkat provinsi akan didukung pada Fase II,
sebagaimana yang telah diidentifikasi oleh mitra
Sekretariat Pertumbuhan Hijau dan Komite Pengarah.
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Counterpart penting lainnya mencakup beberapa
lembaga di bawah ini:

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia: KADIN
merupakan organisasi yang menjadi payung bagi dunia
usaha Indonesia. KADIN telah berkomitmen kuat
terhadap pertumbuhan hijau (atau ‘ekonomi hijau’)
sebagaimana ditunjukkan oleh adanya cabang KADIN,
yakni Indonesian Business Council for Sustainable
Development. KADIN dapat mendorong investasi pada
program dan proyek pertumbuhan hijau. KADIN
memiliki sub kelompok yang bekerja di kebijakan
infrastruktur, penelitian, teknologi, kepenguasaan
lahan, moneter dan fiskal. Cabang KADIN di daerah
akan menjadi pemangku kepentingan utama jika
proyek khusus yang bankable dikembangkan.
Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS): PERBANAS
merupakan organisasi utama industri perbankan
nasional yang menyampaikan pandangan dan
aspirasi anggotanya mengenai industri tersebut
kepada pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat dan
regulator perbankan (Otoritas Jasa Keuangan dan
Bank Indonesia). PERBANAS memiliki peran utama
jika terdapat tantangan moneter yang dihadapi dalam
menggerakkan investasi hijau menuju proyek yang
bankable. Oleh karena itu, mereka akan menjadi
pemangku kepentingan utama jika proyek khusus
yang bankable dikembangkan.
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Perusahaan Listrik Negara (PLN): PLN merupakan
perusahaan listrik milik negara. PLN memiliki sebagian
besar aset, transmisi dan infrastruktur distribusi
pembangkit, serta merupakan satu-satunya ‘badan
yang berwenang dalam usaha listrik’ yang diizinkan
untuk menyediakan listrik kepada masyarakat.
Membangun kerja sama dengan PLN untuk
menciptakan suatu iklim investasi yang kondusif
dan menurunkan risiko bagi investor energi hijau
akan meningkatkan kesempatan keberhasilan
pengembangan proyek energi hijau secara signifikan.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Indonesia: BKPM merupakan badan jasa investasi
utama Indonesia yang merumuskan kebijakan
investasi domestik dan asing, serta memiliki peran
utama dalam membentuk iklim yang lebih kondusif
untuk investasi. BKPM berencana untuk
menawarkan insentif yang lebih besar kepada
investor lokal dan asing yang menggunakan teknologi
yang mampu menurunkan polusi dan menghemat
energi. Insentif tersebut dapat memberikan dorongan
yang penting terhadap proyek yang bankable.
Mitra Pengembangan dan Organisasi Masyarakat Sipil:
Mitra Pengembangan dan Organisasi Masyarakat Sipil
diakui oleh GGGI dan oleh counterpart pemerintah
sebagai mitra yang berharga. Pada Fase I, dilakukan
kerja sama luas dengan Bank Dunia, UNDP, GIZ, WWF,
TNC, FFI, CPI, AMAN, Kemitraan dan KEHATI, dll. Kerja
sama tersebut mencakup partisipasi dari dua
lembaga terakhir di atas dalam komite pengarah
multi pemangku kepentingan Program. Kerja sama
tersebut diharapkan terus berlanjut dan semakin
dalam pada Fase II.
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Lampiran 2. . Contoh proyek yang bankable
Berikut ini adalah counterpart kunci tingkat
nasional di Fase II Program. Sebagian besar
counterpart tersebut juga mitra pada Fase I.
Model usaha Energi Terbarukan off-grid: Di wilayah
pedesaan, di mana biaya untuk dapat terhubung
dengan pasokan listrik on-grid terlalu mahal, model
off-grid yang merupakan salah satu jenis dari sumber
energi terbarukan dapat menjadi solusi yang
berkontribusi secara langsung terhadap meningkatnya
tenaga listrik pedesaan. GGGI akan mengidentifikasi
dan mengembangkan model usaha yang dapat
menjadi katalis bagi sektor. Beberapa contoh model
off-grid diberikan di sini.
Solar PV: Bersama dengan PT SMI, GGGI bekerja
untuk menunjukkan kemampuan proyek skala utilitas
komersil untuk menjadi bankable dengan visi
pengembangan sebesar 50 MW. GGGI akan
mendukung studi kelayakan teknis dan kajian yang
terkait dengan lingkungan, sosial dan finansial. Dalam
kolaborasinya dengan pemerintah daerah, proyek
tersebut bertujuan mendukung percepatan
pengembangan proyek Solar PV untuk mencapai
target tenaga listrik sebesar 5 GW pada tahun 2019.
Limbah menjadi Energi: Dalam kerja samanya dengan
dua provinsi percontohan, asosiasi perkebunan kelapa
sawit dan PLN, GGGI mendukung dilakukannya studi
kelayakan beberapa proyek awal limbah (palm oil
mill effluent/POME) menjadi energi di sektor ini,
dan dengan demikian menurunkan risiko dan
meningkatkan keuntungan finansial bagi proyek,
sehingga menurunkan risiko dan meningkatkan
keuntungan finansial untuk proyek tersebut agar
dapat membuka sektor untuk investasi lebih lanjut.
Contohnya, dampak yang diharapkan jika 50% dari
semua pabrik kelapa sawit (PKS) yang ada di
Kalimantan Timur mengadopsi solusi teknologi ini
adalah terdapatnya potensi pembangkit listrik sebesar
50 MW yang berkontribusi pada tujuan Indonesia,
yaitu peningkatan tenaga listrik pedesaan kepada
rumah tangga di desa-desa yang berada di sekeliling
PKS, baik yang belum memiliki listrik atau yang
bergantung pada tenaga diesel yang berbiaya tinggi.
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Proyek bankable berbasis lahan: Dalam kerangka
pendekatan yurisdiksional menuju REDD+ dan lebih
luas lagi pertumbuhan hijau, proyek yang layak secara
komersial di sektor yang terkait dengan pemanfaatan
lahan, termasuk di dalamnya model usaha yang
memulihkan fungsi lahan terdegradasi, akan
dikembangkan. Jenis proyek bankable ini berkontribusi
dalam perlindungan peran penting yang dimiliki hutan
dan sistem agroforestri, baik dalam memproduksi
barang untuk kepentingan lokal dan global, serta
dalam menyediakan jasa ekosistem. Hal tersebut akan
dilakukan dengan keterlibatan yang kuat dari para
pemangku kepentingan setempat, termasuk di
dalamnya masyarakat adat, petani skala kecil, UKM
dan usaha skala besar yang telah didirikan. Model
usaha dapat berupa perusahaan perorangan yang
dapat direplikasikan atau diterapkan pada skala yang
lebih luas; berbagai peluang usaha dalam Kesatuan
Pengelolaan Hutan yang lebih besar (KPH) atau dalam
suatu rankaian seperti misalnya komponen dalam
suatu rantai pasok. Mereka diharapkan memanfaatkan
peluang pada nilai produk, komoditas dan jasa untuk
pasar lokal dan ekspor, contohnya minyak, kacangkacangan, singkong, buah-buahan, bambu, karet,
pariwisata dan kayu bernilai tinggi dengan tujuan
untuk menarik peluang investasi baik swasta maupun
publik yang dapat menghasilkan perubahan perilaku
pasar komoditas.
Contoh di atas merupakan macam-macam proyek
bankable yang akan dikembangkan pada Fase II. Pada
semua proyek ini, peluang-peluang yang ada akan
dimanfaatkan untuk memaksimalkan manfaat sosial,
termasuk di dalamnya akses yang setara terhadap
peluang kerja, manfaat kesehatan dan keamanan,
khususnya untuk masyarakat miskin dan marjinal.
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Lampiran 3. Memperoleh dana untuk proyek yang bankable
Pekerjaan GGGI dalam memperoleh dan
memadukan dana berada pada tahap awal di
Indonesia. Berikut ini merupakan contoh dari India
mengenai rancangan dana utang untuk energi
off-grid yang merupakan indikasi dari salah satu
jenis potensi hasil untuk mengatalisasi investasi.

Fasilitas Dana untuk Sektor Energi Off-Grid
di India
Latar Belakang: Perusahaan energi off-grid (off-grid

energy/OGE) di India yang hendak memperluas
operasi usahanya berupaya mengakses pinjaman
modal dari pemberi pinjaman tradisional (mis.
lembaga finansial domestik). OGE merupakan suatu
bentuk pengadaan energi yang relatif baru di India dan
hanya terdapat sedikit data yang tersedia mengenai
kinerja dan hasil sebelumnya. Tanpa adanya informasi
ini, para peminjam tidak dapat mengukur risiko nyata
dari penanaman investasi, sehingga dapat memandang sektor tersebut sebagai risiko yang tinggi. Selain
itu, beberapa faktor tambahan meningkatkan risiko
yang dianggap dapat terjadi dan risiko nyata terhadap
OGE, termasuk di dalamnya aliran pendapatan yang
tidak pasti, tingginya kebutuhan modal awal,
tingginya biaya operasional, tingginya biaya
pemeliharaan dan tingginya kebutuhan logistik.
Persoalan tersebut mempersulit perusahaan OGE
untuk memperoleh modal yang mereka butuhkan
untuk mengembangkan usahanya.
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Mekanisme Finansial Inovatif: Dalam rangka
penurunan risiko yang diperkirakan dan memitigasi
risiko nyata dalam jangka pendek untuk menarik
pinjaman modal, GGGI tengah membentuk suatu
fasilitas pendanaan inovatif yang disesuaikan untuk
sektor OGE. Fasilitas tersebut terdiri dari cadangan
modal penanggung risiko pertama (first loss/FL) dan
kredit berputar. Melalui fasilitas ini, modal disediakan
kepada lembaga finansial domestik untuk membuka
pinjaman kepada sektor OGE , sementara cakupan
risiko yang sepadan disediakan melalui cadangan
FL. Kredit berputar memperbolehkan fasilitas
tersebut untuk digunakan kembali, sehingga
memungkinkan ketersediaan pendanaan dalam jangka
panjang. Dengan adanya kumpulan modal FL untuk
menyerap kerugian awal penyaluran kredit,
kepercayaan lembaga finansial pada perusahaan
sektor OGE meningkat, begitu pula kesediaan mereka
untuk memberikan pinjaman. Dari waktu ke
waktu, seiring sektor ini menjadi semakin matang
dan lembaga keuangan memperoleh pengalaman
dalam pendanaan OGE, mereka akan dapat menilai
risiko dan meminjam modal lebih baik lagi.
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Inovasi: Mekanisme ini memenuhi ketiga karakteristik dari suatu mekanisme finansial yang inovatif, yaitu:
Pencampuran – Fasilitas tersebut mencampurkan modal dari berbagai sumber: kumpulan modal FL didanai oleh
Kementerian ESDM dan keuangan konsesi, sementara kredit didanai oleh lembaga finansial komersial.

Pengurangan Risiko - Penggunaan modal FL mengurangi risiko yang ada (baik yang diprediksi maupun nyata).
Perolehan – Dengan dana awal senilai 30 juta Dolar AS pada modal publik untuk kumpulan modal FL, mekanisme
ini mampu memobilisasi dana sebesar 100 juta Dolar AS pada pendanaan tambahan dalam jangka pendek. Dalam
jangka panjang, mekanisme tersebut berpotensi mengaktifkan dana lebih dari 400 juta Dolar AS, hampir 14 kali
jumlah modal FL awal.
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Dengan mengikuti visi
pertumbuhan hijau, Indonesia
dapat memiliki perekonomian
maju dengan populasi yang
produktif dan sehat,
ekosistem yang berfungsi
dengan baik, infrastruktur
yang baik, dan keberagaman
ekonomi yang berinvestasi
pada modal alam
dan manusia
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Untuk informasi lebih lanjut:
Sekretariat GG
Wisma Bakrie 2, Lantai 5
HR Rasuna Said Kav. B-2 J
akarta 12920 - Indonesia
Kunjungi situs kami:
gggi.org & greengrowth.bappenas.go.id
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