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We tend to say “we are on the right track”, but often fail to deal with devils in the details 
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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat-Nya sehingga penyusunan buku “Kumpulan Pemikiran Pengembangan 

Green Economy di Indonesia (Tahun 2010-2012)” dapat diselesaikandengan 

baik.  Buku tersebut terdiri atas  dua bagian, yaitu Buku I: Sintesis dan Buku II: 

Prosiding. Istilah Green Economy dalam Bahasa Indonesia belum ada terjemahan 

bakunya, namun di dalam buku ini Green Economy diterjemahkan sebagai “Ekonomi 

Hijau”. 

Buku I merupakan sintesis dari hasil pemikiran dan diskusi selama tahun 

2010-2012 yang membahas pengembangan konsep Ekonomi Hijau dalam berbagai 

forum, rapat Tim Perumus Rekomendasi Kebijakan (TPRK), Rapat Lintas Sektor, 

Focus Group Discussion (FGD), konsinyiring, dan workshop yang diselenggarakan 

oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian/Lembaga lain. Rangkuman hasil 

pemikiran tersebut kemudian diperkaya dengan beberapa literatur dan berbagai 

sumber lainnya. Berdasarkan hasil pemetaan substansi pemikiran tersebut, 

teridentifikasi sebanyak 6 (enam) fokus yang menjadi pokok pembahasan. Keenam 

fokus bahasan tersebut yaitu (1) konsep keberlanjutan dalam perspektif global, (2) 

ekonomi hijau, (3) cakupan dan instrumen ekonomi hijau, (4) tantangan dan 

peluang menuju ekonomi hijau, (5) langkah-langkah Indonesia menuju ekonomi 

hijau, dan (6) pada bagian akhir diuraikan peran Kementerian PPN/Bappenas dalam 

pengembangan ekonomi hijau. 

Buku II merupakan lampiran berbagai paparan dari para narasumber yang 

menjadi rujukan penulisan pada Buku I. Bahan paparan tersebut diurutkan 

berdasarkan waktu pelaksanaan kegiatan selama tahun 2010-2012. 

Selanjutnya, dengan telah selesainya penyusunan buku ini, kami 

mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dan 

membantu penyusunan dari awal hingga akhir. Tidak dapat dielakkan bahwa buku 

ini jauh dari sempurna, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak sangat kami 

harapkan untuk penyempurnaan lebih lanjut.    

Akhir kata, kami berharap semoga buku ini dapat bermanfaat dan berdaya 

guna bagi semua pihak, khususnya dalam proses pengembangan dan penyusunan 

kebijakan ekonomi hijau di Indonesia pada tahun-tahun mendatang. 

 

 

 

Jakarta,  Mei 2013 

 

Tim Penyusun 
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RINGKASAN 

 

Pembangunan yang bertumpu pada sumber daya alam dan lingkungan 

seyogyanya dilaksanakan sesuai dengan kaidah pengelolaan yang baik dan 

memperhatikan daya dukung lingkungan agar aset pembangunan tersebut 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat ini maupun masa 

datang. Konsep pembangunan yang dikenal sebagai pembangunan 

berkelanjutan berpijak pada tiga pilar, yaitu aspek ekonomi, sosial dan 

lingkungan yang dalam pelaksanaannya lebih luas lagi karena mencakup juga 

pilar kelembagaan yang meliputi tata kelola pembangunan. Konsep 

pembangunan berkelanjutan di tingkat global telah dicanangkan sejak tahun 

1987oleh The World Commission on Environment and Development dalam 

dokumen laporan yang dikenal sebagai “Brundtland Report”. Konsep tersebut 

terus berkembang dan diterima untuk diimplementasikan sejak “Earth 

Summit” pada tahun 1992 di Rio de Janeiro.  Perjalanan waktu yang cukup 

panjang - lebih 20 tahun - sejak Earth Summit tersebut mendorong banyak 

pihak untuk mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan 

berkelanjutan tersebut, apakah telah sesuai dengan tujuan awal pada waktu 

konsep tersebut dicetuskan.   

Hasil yang diharapkan dari pembangunan berkelanjutan ternyata 

belum nyata, seperti dalam upaya penghapusan kemiskinan, pengurangan 

disparitas standar hidup, pola konsumsi dan produksi yang selaras dengan 

daya dukung ekosistem, pengelolaan secara berkelanjutan dari sumber daya 

terbarukan maupun cara yang disepakati untuk mencapai keberkelanjutan 

sumber daya terbarukan. Oleh karena itu, dalam pembangunan 

berkelanjutan diperlukan paradigma pembangunan ekonomi yang benar. 

Paradigma pembangunan ekonomi baru yang diperkenalkan sebagai 

ekonomi hijau diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat manusia 

tanpa mengakibatkan dampak lingkungan, kelangkaan ekologi maupun 

kesenjangan sosial. Konsep ekonomi hijau Indonesia, selain menekankan 

pada efisiensi pemanfaatan sumber daya, juga menekankan pada 

internalisasi biaya lingkungan, upaya pengentasan kemiskinanan, penciptaan 

lapangan kerja yang layak, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan. Selain itu Indonesia juga memandang ekonomi hijau sebagai 

kendaraan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan MDGs.    

Pada prinsipnya, ekonomi hijau bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, memberi kesempatan yang adil  dan 
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meminimalkan kerusakan lingkungan  dan pembangunan ekonomi yang 

sesuai dengan daya dukung lingkungan. Ekonomi hijau dapat 

diimplementasikan melalui pembangunan rendah karbon, efisiensi sumber 

daya alam, dan inklusif secara sosial. Beberapa contoh program pada strategi 

efisiensi sumber daya alam antara lain konsumsi dan produksi yang 

berkelanjutan, produksi bersih dan industri hijau. Dalam pelaksanaannya 

konsumsi dan produksi berkelanjutan dapat digunakan sebagai pendekatan 

terpadu.Pendekatan ini membantu untuk mencapai rencana pembangunan 

secara keseluruhan, mengurangi biaya ekonomi, lingkungan dan sosial di 

masa yang akan datang, memperkuat daya saing ekonomi dan mengurangi 

kemiskinan.Sedangkan beberapa program pada strategi inklusif secara sosial 

antara lain pekerjaan hijau, kota hijau dan investasi yang bertanggung jawab 

sosial. 

Fokus pembangunan transisi menuju ekonomi hijau mencakup 11 

sektor, yaitu pertanian, bangunan, kota, energi, perikanan, hutan, 

manufaktur, pariwisata, transportasi, limbah dan air. Pengembangan 

ekonomi pada sektor-sektor tersebut perlu diimbangi dengan penyiapan 

beberapa prakondisi. Contoh prakondisi untuk sektor perikanan, transportas 

dan air antara lain penghilangan subsidi, perubahan perilaku, internalisasi 

eksternalitas, pembuatan rencana penggunaan lahan, aplikasi teknologi hijau 

dan pergeseran ke arah strategi bersih.    

Untuk efektifitas pengembangan ekonomi hijau diperlukan penerapan 

instrumen selain kemauan politik.Instrumen untuk pengembangan ekonomi 

hijau dapat berupa instrumen non-ekonomi maupun instrumen ekonomi. 

Instrumen non-ekonomi yang telah ada biasanya berupa peraturan dan 

kebijakan untuk pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup. Contoh instrumen non-ekonomi antara lain Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis (KLHS), tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku 

kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, perijinan, anggaran berbasis 

lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup maupun audit lingkungan 

hidup. Sedangkan instrumen ekonomi biasanya berupa insentif dan 

disinsentif fiskal atau jenis lainnya.Untuk pemantauan ekonomi hijau 

dapatdigunakan indikator ekonomi makro-regional yaitu genuine saving. 

Tantangan bagi Indonesia dalam mengembangkan ekonomi hijau 

adalah kemiskinan. Dengan proporsi penduduk miskin yang masih relatif 

besar maka ekonomi hijau bisa saja dianggap sebagai sesuatu yang 

memperlambat pertumbuhan dan menambah kemiskinan. Padahal inisiatif 
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kegiatan yang berbasis ekonomi hijau sebenarnya dapat menciptakan 

pertumbuhan baru dan menciptakan lapangan kerja hijau baru sehingga 

dapat mengurangi kemiskinan. Namun, sebenarnya peluang Indonesia 

menuju ekonomi hijau sesungguhnya cukup besar karena tersedia berbagai 

pendanaan internasional melalui pengembangan kebijakan publik dan 

mekanisme pendanaan inovatif, seperti green market.   

Adanya benturan dua kepentingan besar, yaitu pemanfaatan ekonomi 

dan kepentingan pelestarian lingkungan, menjadi hal yang cukup dilematis 

bagi bangsa Indonesia. Permasalahan sumber daya alam Indonesia tidak saja 

mengenai terkurasnya sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi, 

namun juga menurunnya kemampuan lingkungan dalam menetralisasi 

bahan-bahan pencemar. Oleh karena itu, pengelolaan pembangunan perlu 

dilakukan secara lebih terencana, terintegrasi, desentralistis dan partisipatif 

dengan mempertimbangkan berbagai isu pembangunan, termasuk di 

dalamnya untuk mengarusutamakan konsep pembangunan berkelanjutan. Ke 

depan, kebijakan pembangunan seyogyanya diarahkan untuk dapat 

mendorong pembangunan ekonomi yang efisien dan adil dalam 

mendistribusikan sumber daya. Selain itu, upaya untuk memelihara 

ekosistem alam, dan upaya menekan ketergantungan pada bahan-bahan yang 

merugikan alam perlu terus ditingkatkan, sehingga perbaikan ekonomi 

nasional dapat tetap lestari dan berkelanjutan.Transisi menuju ekonomi 

hijau setiap negara berbeda tergantung pada kondisi sumberdaya alam, dan 

sumberdaya manusia serta tingkat pembangunannya.   

Untuk mewujudkan tujuan ekonomi hijau diperlukan berbagai langkah 

yang didukung oleh semua pihak sebagai tindak lanjut.Untuk mewujudkan 

ekonomi hijau diperlukan strategi, kerangka institusi dan indikator untuk 

mengukur keberlanjutannya. Strategi menuju ekonomi hijau dapat dilakukan 

melalui tiga jalur yaitu: (i) pembangunan rendah karbon melalui penurunan 

emisi gas rumah kaca; (ii) pengembangan jasa lingkungan melalui 

peningkatan promosi Indonesia Payment for Environmental Services (IPES), 

konservasi lokal, valuasi jasa lingkungan alami; dan (iii) peningkatan 

pemanfaatan sumber daya hayati berkelanjutan melalui pengarusutamaan 

keanekaragaman hayati dan pengembangan bioresources. Untuk mendukung 

strategi ini diperlukan promosi inisiatif ekonomi berbasis hayati (bio-based 

economic initiatives) dan menyiapkan mekanisme pasar serta intervensi 

langsung oleh pemerintah untuk melaksanakan bio-based economy/green 

economy. Sedangkan kerangka institusi  yang ditawarkan untuk mewujudkan 

ekonomi hijau adalah pendirian National Biodiversity Center, yang didukung 



KUMPULAN PEMIKIRAN PENGEMBANGAN GREEN ECONOMY DI INDONESIA (TAHUN 2010 – 2012) 

xii 

oleh pendirian infrastruktur seperti International Center for Interdiciplinary 

Advance Research Facilities, peningkatan kapasitas dan ketersediaan sumber 

daya manusia, dan skema pendanaan dari nasional dan global. Lebih lanjut, 

untuk mengukur keberhasilan pengembangan ekonomi hijau ada beberapa 

indikator yang dapat dipakai,antara lain (i) peningkatan jumlah publikasi dan 

paten yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi hijau; (ii) peningkatan 

jumlah pemanfaatan sumber daya hayati yang digunakan untuk bahan 

pangan, kesehatan, energi, dan peningkatan kualitas lingkungan; (iii) 

peningkatan devisa dari kegiatan ekowisata; (iv) peningkatan jumlah sumber 

daya hayati dan turunannya dalam kegiatan pasar ekonomi hijau; (v) 

penciptaan dan pengembangan inisiatif ekonomi hijau bersamaan dengan 

penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan; (vi) peningkatan 

ilmu pengetahuan dan teknologi; (vii) peningkatan  kesadaran masyarakat 

terhadap nilai sumber daya hayati; dan (viii) pengurangan tingkatkepunahan 

sumber daya hayati seiring dengan peningkatan wilayah konservasi.  

 

 

 

 

 



KUMPULAN PEMIKIRAN PENGEMBANGAN GREEN ECONOMY DI INDONESIA (TAHUN 2010 – 2012) 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan yang bertumpu pada sumber daya alam dan lingkungan 

seyogyanya dilaksanakan sesuai dengan kaidah pengelolaan yang baik dan 

memperhatikan daya dukung lingkungan agar aset pembangunan tersebut 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat ini maupun masa yang 

akan datang. Selain itu, pembangunan tidak dapat hanya memprioritaskan 

kepentingan sesaat dalam periode tertentu saja, melainkan juga harus 

mempertimbangkan dampak pembangunan terhadap lingkungan dan sosial 

untuk kepentingan masyarakat di masa yang akan datang. Pemahaman ini 

memunculkan konsep pembangunan yang dikenal sebagai pembangunan 

berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan berpijak pada tiga pilar, yaitu 

ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang dalam pelaksanaannya dapat lebih luas 

karena mencakup juga pilar kelembagaan yang berupa tata kelola 

pembangunan. Konsep pembangunan berkelanjutan di tingkat global telah 

dicanangkan sejak tahun 1987 oleh The World Commission on Environment 

and Development dalam dokumen laporan yang dikenal sebagai “Brundtland 

Report”. Konsep tersebut terus berkembang dan diterima untuk 

diimplementasikan sejak “Earth Summit” pada tahun 1992 di Rio de Janeiro. 

Perjalanan waktu yang cukup panjang, lebih 20 tahun,sejak Earth Summit 

tersebut mendorong banyak pihak untuk mengkaji dan mengevaluasi 

pelaksanaan pembangunan berkelanjutan tersebut, apakah telah sesuai 

dengan tujuan awal pada waktu konsep tersebut dicetuskan. 

Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk pencapaian prinsip/tujuan 

pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui empat jalur strategi (four 

track strategy), yaitu pembangunan yang pro-growth, pro-job, pro-poor dan 

pro-environment. Strategi pembangunan ini secara prinsip menunjukkan 

bahwa pilar-pilar pembangunan berkelanjutan mendapatkan perhatian yang 

setaradan sinergis. Penerapan pembangunan berkelanjutan di tingkat 

nasional bukan tanpa tantangan, terutama dalam memenuhi kebutuhan 

manusia akan pertumbuhan pembangunan ekonomi, yang diharapkan 

mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, masalah kesenjangan 

dan pemerataan pembangunan menjadi tantangan yang harus diatasi pula. 

Dengan kebijakan otonomi daerah, maka kewenangan dalam pengelolaan 

dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah diharapkan dapat 

mempersempit tingkat kesenjangan. Pemahaman yang tepat atas 
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kewenangan tersebut harus ditekankan agar eksploitasi sumber daya alam 

tidak semakin memburuk dalam menopang sistem kehidupan. Untuk itu, 

sistem pengawasan dan pengaturan peran dan tanggung jawab masing-

masing pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah dalam pengelolaan 

sumber daya alam dan lingkungan harus ditegakkan agar sejalan dengan 

tujuan nasional, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Permasalahan pembangunan berkelanjutan sudah bukan merupakan 

masalah domestik atau lokal saja. Kepentingan-kepentingan lain masuk dan 

melibatkan banyak negara, sehingga menjadi semakin kompleks. Banyak 

aspek seperti perubahan iklim, bencana alam, kemiskinan dan pengangguran, 

energi untuk masa depan, serta perdagangan internasional, telah mewarnai 

pembicaraan pembangunan berkelanjutan di tingkat internasional.  

Konferensi internasional sarat dengan benturan kepentingan, dan sering 

berubah-ubah. Di sisi lain, globalisasi menuntut adanya sistem produksi yang 

efisien dan berdaya saing dengan memperhatikan isu lingkungan, kualitas, 

dan property rights. Selanjutnya, perubahan iklim yang semakin 

jelasdampaknya terhadap kehidupan masyarakat, banyak menyadarkan 

bahwa pembangunan yang selama ini dilakukan harus diperbaiki agar tidak 

mengubah keselarasan dan daya dukung alam terhadap kehidupan di 

dalamnya. Dampak perubahan iklim telah mengakibatkan berbagai kerugian 

material, tidak saja bagi Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan dunia. 

Kejadian ini menjadi contoh nyata bagaimana pengabaian masalah 

lingkungan telah membawa akibat yang merugikan pembangunan itu sendiri. 

Arah kebijakan pembangunan untuk masa depanakan lebih menekankan 

pada efisiensi penggunaan sumber daya alam, meminimalkan kerusakan 

lingkungan, menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK), mengembangkan dan 

menerapkan produk dan teknologi bersih, atau saat ini lebih sering disebut 

sebagai pembangunan ekonomi hijau (green economy). Oleh karena itu, 

perlu dibangun persepsi dan pemahaman yang sama dari berbagai 

pemangku kepentingan baik pemerintah pusat dan daerah, masyarakat 

madani, swasta maupun ak ademisi mengenai konsep “ekonomi hijau”, 

khususnya dalam rangka implementasi dan menginternalisasikan 

keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup ke dalam kebijakan 

pembangunan ekonomi Indonesia (Alisjahbana, 2012). 
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1.2 . Tujuan 

Penyusunan bukumengenai “Kumpulan Pemikiran Pengembangan 

Green Economy di Indonesia (Tahun 2010-2012)” bertujuan untuk : 

1. Merangkum dan mendokumentasikan hasil-hasil pemikiran mengenai 

pengembangan konsep ekonomi hijaudalam kegiatan rapat Tim Perumus 

Rekomendasi Kebijakan (TPRK), rapat lintas sektor, focus group 

discussion (FGD), seminar, dan workshop yang diselenggarakan oleh 

Kementerian PPN/Bappenas selama tahun 2010-2012; 

2. Memperkaya rangkuman hasil-hasil pemikiran ini dengan beberapa 

literatur dari berbagai sumber; dan  

3. Memberikan alternatif bahan rujukan untuk pengembangan kebijakan 

ekonomi hijau di Indonesia. 

 

1.3 .Ruang Lingkup 

Ekonomi hijau merupakan topik utama dalam buku ini.  Pembahasan 

difokuskan pada enam hal, yaitu:  

1. Konsep keberlanjutan dalam perspektif global. Bagian ini secara garis 

besar membahas perkembangan pembahasan isu pembangunan 

berkelanjutan di tingkat global, konsep ekonomi hijau, pertumbuhan 

hijau (green growth), pembangunan hijau (green development), dan 

keterkaitan ketiga konsep tersebut dalam konteks pembangunan 

berkelanjutan;  

2. Konsep ekonomi hijau. Pada bagian ini dibahas mengenai berbagai 

konsep ekonomi hijau dari berbagai perspektif,serta keterkaitan ekonomi 

hijaudengan pembangunan rendah karbon, efisiensi sumber daya dan 

peningkatan peran serta masyarakat (socially inclusive);  

3. Lingkup dan instrumen ekonomi hijau. Sesi ini membahas mengenai 

lingkup sektor-sektor yang dapat menerapkan ekonomi hijau didalam 

kebijakan dan kegiatannya. Beberapa instrumen pembangunan yang 

dapat digunakan untuk pelaksanaan ekonomi hijau diuraikan dalam 

bagian ini. 

4. Tantangan dan peluang menuju ekonomi hijau. Bagian ini berisi  

pemikiran pakar yang membahas mengenai  tantangan dan peluang 

dalam penerapan ekonomi hijau.  

5. Langkah Indonesia menuju ekonomi hijau. Pada bagian ini diidentifikasi 

beberapa inisiatif kebijakan sektoral yang dianggap sudah sesuai dengan 

konsep ekonomi hijau. Selanjutnya diuraikan beberapa kebijakan yang 

sudah ada sebagai transisi menuju ekonomi hijau. 
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6. Peran Kementerian PPN/Bappenas dalam pengembangan ekonomi hijau. 

Kementerian PPN/Bappenas, sebagai lembaga yang melaksanakan tugas 

pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, perlu 

mengakomodasi elemen-elemen ekonomi hijau dalam program dan 

kegiatan perencanaan pembangunan nasional. Hal ini agar implementasi 

ekonomi hijau dapat tercapai. 
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BAB II 

KONSEP KEBERLANJUTAN DALAM PERSPEKTIF GLOBAL 
  

 

2.1.Pembangunan Berkelanjutan : 1972-2012 

 

Pola pembangunan yang dianut beberapa negara di masa lampau 

cenderung bersifat eksploitatif terhadap sumber daya alam serta kurang 

mempertimbangkan daya dukung 

dan dampak lingkungan. 

Pembangunan lebih ditekankan pada 

upaya untuk memacu pertumbuhan 

ekonomi. Pola pembangunan yang 

eksploitatif ini mengakibatkan 

degradasi lingkungan yang 

menyebabkan biaya ekologi dan 

sosial yang cukup mahal (Fauzi, 

2012). Pola eksploitatif ini juga dapat 

menjadi ancaman terhadap 

keberlanjutan pembangunan itu 

sendiri, karena pertumbuhan 

ekonomi yang tidak terbatas yang 

berbasis pada sumber daya yang terbatas merupakan hal yang tidak mungkin 

untuk dapat berkelanjutan.  

Keprihatinan masyarakat dunia terhadap pembangunan yang kurang 

mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, kesehatan dan kesejahteraan 

manusia ini akhirnya mengerucut menjadi agenda internasional dalam 

konferensi Stockholm – UN Conference on the Human Environment pada 

tahun 1972 yang mendorong agar pembangunan dilaksanakan dengan 

memperhatikan daya dukung lingkungan dan pelestarian alam. Menurut 

Adams (2009) dalam konferensi Stockholm ini ide pembangunan 

berkelanjutan muncul walaupun sebagian negara berkembang masih skeptis 

dan berkeyakinan bahwa faktor lingkungan tidak seharusnya memperlambat 

pertumbuhan ekonomi negaranya. Dalam pertemuan konferensi Stockholm 

dinyatakan bahwa ada kebutuhan untuk resolusi konflik antara aspek 

lingkungan dengan pembangunan, tetapi solusi yang dikemukakan hanya 

pembangunan terpadu danperencanaan rasional tanpa konsep yang rinci. 

Konferensi tersebut menyepakati  pembentukan United Nations Environment 

Konsep pembangunan berkelanjutan yang 

mulai menjadi agenda internasional sejak 

konferensi Stockholm telah menghasilkan 

berbagai kesepakatan internasional, 

kelembagaan kerjasama internasional, 

maupun aksi dan kebijakan tingkat 

nasional terkait lingkungan dan 

pembangunan. Untuk mewujudkan 

pembangunan berkelanjutan diperlukan 

pembangunan ekonomi yang 

berkelanjutan, inklusif dan adil serta 

pengelolaan sumber daya alam dan 

ekosistem secara terpadu 
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Programme (UNEP) yang bertindak sebagai pengelola program untuk 

lingkungan.      

Selanjutnya, World Conservation Strategy (WCS) pada tahun 1980 

mulaimengaitkan pelestarian alam dengan kemiskinan dan pembangunan. 

Seharusnya pembangunan menjadi sarana untuk pelestarian alamkarena 

adanya deplesi sumber daya alam.World Conservation Strategy (IUCN, 

1980)untuk pertama kalinya mendefinisikan pembangunan berkelanjutan 

sebagai pembangunan yang mempertimbangkan faktor sosial, ekologi dan 

ekonomi, basis sumber daya biotik dan abiotik, keuntungan dan 

kerugian,dantindakan yang akan dilakukan dalam jangka pendek maupun 

jangka panjang. Begitu pula, Sidang Majelis Umum PBBke-48 yang 

diselenggarakan UNEP di Nairobi pada tahun 1982 juga mulai 

menghubungkan lingkungan hidup dengan pembangunan.  

Pemahaman pembangunan berkelanjutan (sustainable development) 

yang lebih luas tercetus setelah World Commission on Environment and 

Development (WCED) yang dibentuk pada tahun 1983 menyampaikan 

laporan pada tahun 1987 di depan Sidang Majelis Umum PBBdengan judul 

Our Common Future. Isu-isu lingkungan dan kemiskinan diperlakukan 

sebagai ancaman global yang harus diperangi bersama-sama. Isu-isu 

lingkungan dan pembangunan juga tidak mungkin dipisahkan, dengan 

kesadaran bahwa tidak mungkin menanggulangi persoalan lingkungan tanpa 

memperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab ketidakadilan dan 

kemiskinan. Di samping itu, perdebatan tentang pembangunan berkelanjutan 

ditempatkan dalam konteks politik dan ekonomi pembangunan 

(Murniningtyas, 2012).  

Dalam dokumen Our Common Future, yang diterbikan pada tahun 1987, 

pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan  yang 

dapat memenuhi kebutuhan masyarakat generasi sekarang tanpa 

mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi 

kebutuhannya. Formulasi definisi ini dilandasi oleh keprihatinan secara 

simultan terhadap kemiskinan dan pembangunan, serta kondisi lingkungan 

dan pelestarian alam.  Sementara Jose Manuel Barroso President of European 

Commission (EU Footprint Report, 2005) mendefinisikan pembangunan 

berkelanjutan sebagai berikut “We want to achieve a better quality of life for 

all, now and in the future. This requires among other things safeguarding the 

Earth’s capacity to support life in all its diversity and respecting the limits of 

the planet’s natural resources. We need to prevent and reduce environmental 
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pollution. We need to promote sustainable production and consumption and 

strike the balance between economic growth and prosperity and the protection 

of environment at home and globally.” 

Lebih lanjut, pembangunan berkelanjutan juga menghendaki adanya 

keadilan intra-generasi (antara miskin dan kaya) dan keadilan antar-generasi 

(antara generasi sekarang dan yang akan datang). Dalam pengertian ini, 

pembangunan berkelanjutan bukanlah merupakan kondisi harmoni yang 

statis terhadap pemenuhan kebutuhan antar generasi, tetapi lebih 

merupakan proses perubahan dimana eksploitasi sumber daya alam, 

kegiatan investasi, orientasi pengembangan teknologi dan perubahan 

kelembagaan diarahkan sejalan dengan pemenuhan kebutuhan generasi 

sekarang dan yang akan datang.   

Pembangunan berkelanjutan mempunyai tiga pilar utama, yaitu 

pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial dan perlindungan terhadap 

lingkungan. Pilar pertumbuhanekonomi didasari oleh prinsip bahwa 

kemiskinan dihilangkan dan kesejahteraan masyarakat ditingkatkan, 

minimal untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia melalui pemanfaatan 

sumber daya alam yang optimal dan efisien. Pilar sosial mengacu kepada 

keterkaitan antara alam dan manusia, yaitu meningkatkan kesejahteraan 

manusia, perbaikan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, 

pemenuhan standar minimal keamanan, dan penghormatan terhadap hak 

asasi manusia. Pilar ini juga mengacu kepada pembangunan keragaman 

budaya, pluralisme dan pelibatan partisipasi dalam pengambilan keputusan. 

Aspek keadilan (equity), yaitu distribusi manfaat dan akses terhadap sumber 

daya alam merupakan komponen penting dari dimensi ekonomi dan sosial 

dalam pembangunan berkelanjutan. Pilar lingkungan meliputi upaya 

konservasi dan perbaikan basis sumber daya fisik, biologi dan ekosistem 

(WCED, 1987). Ditegaskan juga oleh Salim (2012) bahwa kebutuhan 

terhadap sinergi pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial dan 

keberlanjutan lingkungan mengharuskan perpindahan dari pembangunan 

berdasar hanya pada pilar ekonomi saja menjadi pembangunan 

berlandaskan pada tiga pilar yaitu ekonomi, sosial dan ekologi. Sementara 

itu, Barbier (1987) menekankan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan 

yang diaplikasikan di negara sedang berkembang seharusnya tidak secara 

langsung terkait dengan pertumbuhan agregat ekonomi nasional, tetapi lebih 

diarahkan secara langsung untuk meningkatkan standar hidup penduduk 

miskin di akar rumput yang dapat diukur dengan pemenuhan kebutuhan 

pangan, peningkatan pendapatan, penyediaan akses terhadap pendidikan, 
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kesehatan, sanitasi dan suplai air bersih. Secara ringkas dapat dikatakan 

bahwa konsep pembangunan berkelanjutan di negara berkembang tujuan 

utamanya adalah mengurangi kemiskinan absolut melalui penyediaan 

penghidupan yang layak dan berkelanjutan dengan meminimalkan deplesi 

sumber daya alam, degradasi lingkungan, dan ketidakstabilan sosial. 

Sejak sekitar tahun 1990, perubahan kondisi obyektif ekosistem global, 

seperti pemanasan iklim global, penipisan lapisan ozon, kerusakan sumber 

daya terbarukan dan kerusakan komponen lingkungan lainnya menyebabkan 

masyarakat dunia semakin yakin untuk mengarahkan kegiatan ekonomi 

global menuju ke arah pembangunan berkelanjutan. Isu lingkungan hidup 

dan pembangunan berkelanjutan diangkat dan dikonsolidasikan lebih lanjut 

dalam konferensi Rio – UN Conference on Environment and Development 

(UNCED) yang diselenggarakan pada tahun 1992 di Rio de Jainero yang juga 

dikenal sebagai Earth Summit (KTT Bumi). Menurut UNCED (1992) 

pengangkatan isu yang mengaitkan kualitas lingkungan hidup sebagai bagian 

dari pembangunan, didasarkan pada dua hal, yaitu: 

1. Lingkungan dan pembangunan selama ini seolah-olah merupakan dua hal 

yang terpisah, sehingga sering terjadi pertentangan dalam pemilihan 

antara kepentingan pembangunan atau lingkungan.  

2. Keprihatinan terhadap kemampuan sumber daya alam untuk dapat 

menopang pembangunan secara terus menerus.  

 

Konferensi Rio menghasilkan serangkaian dokumen dan kesepakatan 

terkait pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, yaitu (i) Deklarasi 

Rio, (ii) Agenda 21, (iii) Prinsip Kehutanan, (iv) Kesepakatan tentang 

Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity/CBD), 

dan (v)Kerangka Konvensi Perubahan Iklim (United NationFramework 

Convention on Climate Change/UNFCCC). Deklarasi Rio merupakan dokumen 

konsensus yang memuat 27 prinsip untuk pembangunan berkelanjutan yang 

intinya adalah membangun kemitraan global yang baru dan merata melalui 

penciptaan kerjasama antara negara, sektor-sektor kunci dan masyarakat 

menuju kesepakatan internasional yang menghargai kepentingan semua dan 

melindungi integritas dari sistem lingkungan dan pembangunan global yang 

saling bergantung. 

Agenda 21 merupakan kesepakatan internasional dan program kerja 

global untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan yang intinya 

menyepakati bahwa pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk 
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meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan 

dengan pembangunan lingkungan itu sendiri.  Partisipasi aktif dari seluruh 

pihak dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan merupakan salah 

satu kunci keberhasilan dari pembangunan. Sehingga untuk mencapai 

pembangunan berkelanjutan harus dilakukan secara bersama-sama oleh 

semua unsur baik pada tingkat lokal, nasional maupun global. 

Keberlangsungan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama semua 

negara.Sedangkan implementasi program kerja Agenda 21 disesuaikan 

dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masing-masing negara dengan 

menjelaskan berbagai aksi penting untuk mendorong keberlanjutan, 

mekipunaksi-aksi tersebut tidak bersifat wajib. 

Prinsip Kehutanan (Forest Principles) merupakan kesepakatan terhadap 

prinsip-prinsip kehutanan sebagai antisipasi Konvensi Kehutanan Global. 

Negara-negara dengan kawasan hutan yang luas dan yang umumnya 

merupakan negara miskin tidak sepakat terhadap kebutuhan untuk 

memberhentikan deforestasi sebagaimana dituntut oleh negara industri.  

Konvensi Keanekaragaman Hayati yang disepakati memiliki tiga tujuan 

utama. Ketiga tujuan tersebut yaitu (i) mengkonservasi keanekaragaman 

hayati, (ii) mempromosikan pemanfaatan spesies dan ekosistem yang 

berkelanjutan, dan (iii) berbagi manfaat sumber daya genetik secara adil. 

Konvensi ini diberlakukan mulai tahun 1993.  

Kerangka Konvensi Perubahan Iklim yang disepakati merupakan hasil 

dari tumbuhnya pemahaman terhadap perubahan iklim akibat aktivitas 

manusia. Konvensi ini mulai diberlakukan pada tahun 1994, namun belum 

ada ketentuan wajib untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari masing-

masingnegarasecara individual. Negosiasi dan perdebatan berlanjut sampai 

dicapai kesepakatan pada pertemuan Konferensi Para Pihak (Conference of 

Parties) di Kyoto pada tahun 1997 dan pengurangan emisi gas rumah kaca 

mulai diterapkan pada tahun 2004 (Adams, 2009).   

Pencapaian Konferensi Rio dalam hal kesepakatan internasional, 

kelembagaan kerjasama internasional, maupun aksi dan kebijakan nasional 

masing-masing negara terkait lingkungan dan pembangunan sangat 

mengesankan. Pada kenyataannya, dalam perjalanan waktu masih banyak 

pihak yang meragukan efektifitas pencapaian Konferensi Rio karena 

beberapa kenyataan menunjukkan bahwa persoalan-persoalan yang menjadi 

fokus Agenda 21 memburuk. Kondisi yang memburuk tersebut antara lain 

kemiskinan, semakin besarnya perbedaan antara negara kaya dan miskin dan 
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lebih khusus lagi banyak negara yangbelum merespon UNFCCC dalam hal 

penurunan emisi GRK. Secara keseluruhan pencapaian Konferensi Rio hanya 

sedikit mendorong pembangunan berkelanjutan, walaupun konferensi ini 

membuka wahana perdebatan tentang pilihan-pilihan dalam pembangunan, 

mekanisme bagaimana biosfir direstrukturisasi untuk memperoleh 

keuntungan, biaya teknologi, maupun untuk menjembatani ketimpangan 

dalam hal kesejahteraan, kemajuan teknologi dan risiko lingkungan. 

Kelemahan mendasar dari kurang efektifnya implementasi Agenda 21 adalah 

kurang adanya dorongan untuk tumbuhnya dukungan finansial yang 

memadai (Adams, 2009). Sesuai yang diamanatkan dalam Agenda 21 ketika 

diadopsi,pada tahun 1993 dibentuk Commission on Sustainable Development 

(CSD). CSD diharapkan dapat menyelesaikan kesepakatan Konferensi Rio 

yang belum terselesaikan, memantau kemajuan implementasi Agenda 21 di 

negara-negara anggota dan mengawasi serta mendorong pelaksanaan 

rekomendasi Konferensi Rio lainnya.   

Sepanjang tahun 1990-an, terjadi perdebatan antara konsep 

pembangunan dan lingkungan, antara yang berharap mengeksploitasi 

sumber daya alam dan yang ingin mengkonservasinya, antara negara kaya 

dan negara miskin semakin memuncak dan intensif. Konferensi Rio belum 

dapat merekonsiliasi perbedaan kebutuhan dan tuntutan antara negara-

negara industri dengan negara berkembang. Di awal milenium baru, UN 

Millennium Summit menyepakati delapan Millennium Development Goals 

(MDGs), salah satunya menyangkut keberlanjutan lingkungan.  Delapan 

tujuan MDGs terdiri dari 18 target dan 48 indikator yang dimaksudkan untuk 

dapat mengukur perubahan atau perbaikan kualitas hidup manusia. Salah 

satu tujuan MDGs adalah memastikan keberlanjutan lingkungan hidup yang 

terdiri dari tiga target, yaitu integrasi prinsip-prinsip pembangunan 

berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program pemerintah, mengembalikan 

kehilangan sumber daya lingkungan, dan mengurangi setengah proporsi 

masyarakat yang tidak mempunyai akses terhadap air minum sampai tahun 

2015 dan perbaikan yang signifikan terhadap kehidupan 100 juta tuna wisma 

sampai tahun 2020 (Adams, 2009).   

Evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dilakukan 

pada pertemuan dunia World Summit on Sustainable Development (WSSD) 

pada tahun 2002 di Johannesburg. Pertemuan ini menghasilkan tiga 

dokumen penting, yaitu: 

1. Deklarasi Johannesburg untuk pembangunan berkelanjutan yang memuat 

tantangan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan 

komitmen dunia internasional untuk menghadapinya. 
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2. Rencana Implementasi Johannesburg (Johannesburg Plan of 

Implementation) yang memuat upaya-upaya yang harus dilakukan oleh 

masing-masing negara berdasarkan prinsip bahwa setiap negara memiliki 

tanggung jawab yang sama dengan porsi yang berbeda.  MDGs merupakan 

dokumen acuan untuk rencana implementasi. 

3. Dokumen kerjasama yang dimaksudkan untuk mempercepat 

pembangunan berkelanjutan merata secara internasional melalui 

dukungan negara maju dan lembaga internasional. 

Perencanaan atau strategi nasional pembangunan berkelanjutan 

merupakan focal point untuk mengintegrasikan lingkungan dan 

pembangunan dalam pengambilan keputusan serta untuk mendefinisikan 

dan mengimplementasikan prioritas pembangunan berkelanjutan. 

Tantangan utama dalam penyusunan strategi nasional pembangunan 

berkelanjutan adalah menerjemahkan konsep dan komitmen pembangunan 

berkelanjutan kedalam kebijakan dan program yang kongkrit untuk 

mencapai atau minimal mengarah kepada tujuan pembangunan 

berkelanjutan, yaitu kehidupan masyarakat yang berkualitas secara sosial, 

layak secara ekonomi, mampu mempertahankan ekosistem pendukung 

kehidupan secara berkelanjutan, dan dapat dipertahankan untuk generasi 

mendatang (Dalal-Clayton et al.,1994). Meskipun pembangunan 

berkelanjutan menyangkut prinsip-prinsip universal tertentu, namun 

formulasi tujuan dari pembangunan berkelanjutan itu sendiri secara tepat 

dan operasional seharusnya dinegosiasikan secara lokal pada masing-masing 

daerah atau negara. Hal ini disebabkan karena komunitas dan individu-

individu pada daerah tersebut yang akan melakukan pengambilan keputusan 

terhadap penggunaan sumber daya di daerahnya, dimana pada akhirnya 

keputusan-keputusan tersebut yang akan mempengaruhi kehidupannya. 

Oleh karena itu, perencanaan atau formulasi strategi nasional atau daerah 

pembangunan berkelanjutan memerlukan partisipasi semaksimal mungkin 

dari komunitas lokal dan para pemangku kepentingan. 

Evolusi pemikiran tentang pembangunan berkelanjutan (Gambar 2.1) 

dalam 40 tahun terakhir terwarnai oleh tiga mega konferensi di Stockholm 

pada tahun 1972, Rio de Janeiro (1992), dan Johannesburg (2002). Ketiga 

konferensi ini terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan telah 

menorehkan kemajuan pada aspek: (i) penempatan pada agenda global, (ii) 

fasilitasi pemikiran bersama tentang lingkungan dan pembangunan, (iii) 

penyepakatan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara bersama, 

(iv) kepemimpinan global untuk tata pemerintahan nasional dan lokal, (v)  
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pengembangan kapasitas kelembagaan, dan (vi) legitimasi tata kelola global 

melalui proses yang lebih inklusif.     

Pemikiran tentang pembangunan berkelanjutan ini kemudian 

dipertegas kembali dalam KTT Pembangunan Berkelanjutan (KTT Rio+20) 

yang diselenggarakan oleh UNCSD di Rio de Janeiro pada tahun 2012. Dalam 

KTT Rio+20 komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan diperbaharui 

kembali dan didorong untuk memastikan keberlanjutan masa depan secara 

ekonomi, sosial dan lingkungan demi planet bumi dan generasi sekarang 

maupun generasi mendatang. Pengentasan kemiskinan juga disikapi sebagai 

tantangan bersama bagi masyarakat global dan merupakan prasyarat yang 

tidak bisa ditawar untuk terimplementasinya pembangunan berkelanjutan.  

Masyarakat dunia berkomitmen untuk membebaskan umat manusia dari 

kemiskinan dan kelaparan. Upaya pengarusutamaan pembangunan 

berkelanjutan juga masih diperlukan pada semua tingkat pemerintahan, 

pengintegrasian aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, serta keterkaitannya 

agar dapat diwujudkan pembangunan berkelanjutan pada seluruh dimensi.  

Beberapa tujuan pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan, perubahan 

dari pola konsumsi dan produksi menjadi pola yang berkelanjutan, 

perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam sebagai basis 

pembangunan ekonomi dan sosial merupakan tujuan-tujuan pembangunan 

yang saling terkait dan merupakan prasyarat penting untuk 

terimplementasinya pembangunan berkelanjutan. Untuk mewujudkan 

pembangunan berkelanjutan diperlukan juga pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan, inklusif dan adil; penciptaan peluang usaha bagi semuanya; 

pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi; peningkatan standar hidup 

dasar; pembangunan sosial yang inklusif; promosi pengelolaan sumber daya 

alam dan ekosistem secara terpadu dan berkelanjutan, yang mendukung 

pembangunan manusia, ekonomi, dan sosial; serta memfasilitasi konservasi, 

regenerasi dan restorasi ekosistem (UNCSD, 2013). Selengkapnya kronologi 

pertemuan tingkat global yang membahas tentang pembangunan 

berkelanjutan dirangkum dan disajikan pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1. Kronologi Pertemuan Tingkat Global yang Membahas  
Pembangunan Berkelanjutan. 

 
 

2.2.Ekonomi Hijau (Green Economy) 

 

KTT Bumi atau Konferensi Rio tahun 1992 telah menyepakati untuk 

menempatkan lingkungan dan pembangunan dalam satu konteks,dan telah 

memberikan arahan dan 

penyediaan kelembagaan 

multinasional untuk mencapai 

masa depan yang berkelanjutan 

(UNEP, 2011a).  Kesadaran dan 

komitmen internasional juga 

telah tumbuh untuk memberikan 

bobot yang sama atau bahkan 

lebih besar terhadap pilar 

lingkungan dan sosial dalam 

perencanaan pembangunan 

ekonomi. Pembangunan 

berkelanjutan telah dikonstruksi 

dengan berlandaskan pada 

pemahaman bahwa  konflik 

antara ekonomi dan lingkungan 

Kesepakatan untuk menempatkan lingkungan 

dan pembangunan dalam satu konteks telah 

memberikan arahan dan penyediaan 

kelembagaan multinasional agar masa depan 

dapat berkelanjutan. Perubahan geo-politik 

dan kemunculan kekuatan ekonomi baru 

memunculkan konflik antara pembangunan 

ekonomi dan lingkungan. Konflik antara 

pembangunan ekonomi dan lingkungan dapat 

terekonsiliasi jika aktifitas produktif tidak 

menimbulkan dampak buruk terhadap 

lingkungan. Paradigma pembangunan ekonomi 

hijau diharapkan dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat tanpa 

mengakibatkan dampak lingkungan, 

kelangkaan ekologi maupun kesenjangan 

sosial. 
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dapat terekonsiliasi jika pembangunan ekonomi dapat diorganisasikan 

sedemikian rupa, sehingga aktifitas  produksi tidak menimbulkan dampak 

buruk terhadap lingkungan. Proses pembangunan pada abad 21 tersebut 

secara mendasar membutuhkan kapasitas pemerintah untuk mengukur, 

meregulasi dan mengatur sumber daya alam dan masyarakat. Berbagai 

persoalan yang timbul akibat pembangunan ekonomi menyebabkan perlunya 

pemikiran ulang terhadap implementasi pembangunan saat ini.  Persoalan 

perubahan iklim karena polusi yang diakibatkan olehkegiatan pembangunan 

ekonomi; persoalan kesenjangan antara kaya dan miskin dalam konteks 

global maupun nasional yang menimbulkan ketegangan, konflik, dan 

keprihatinan terhadap adanya ketergantungan pembangunan pada sumber 

daya alam yang terbatas, khususnya minyak bumi; telah memotivasi 

pengembangan pendekatan hijau (green approach) dalam pembangunan 

ekonomi. Di samping itu, keterbatasan sumber daya di planet bumi 

memerlukan pengelolaan yang bijak dan adil (Cato, 2009).   

Tingkat keberhasilan pembangunan berkelanjutan dapat dicermati 

secara luas darikecenderungan utama yang mempengaruhi lingkungan dan 

pembangunan pada tataran global. Data-data tingkat keberhasilan 

pembangunan dapat dilihat dalam laporan seperti Millenium Ecosystem 

Assesment, laporan IPCC maupun MDGs.  Meskipun pembangunan manusia 

menunjukkan kemajuan pada tataran global, perlambatan dampak 

pembangunan belum menunjukkan kemajuan yang nyata menuju 

keberlanjutan sebagaimana diharapkan sejak tahun 1992. Masih banyak 

persoalan global yang dihadapi saat ini lebih parah dan lebih besar dibanding 

persoalan yang sama pada tahun 1992. Ilmu pengetahuan dan pemodelan 

skenario menunjukkan dengan jelas bahwa jika tidak dilakukan tindakan 

yang luar biasa maka kurun waktu setelah 40 sampai 80 tahun mendatang 

menjadi masa depan yang tidak diharapkan. Meskipun manusia mampu 

memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin untuk mengurangi masalah, 

tanpa adanya tindakan yang lain, maka peluang mewariskan kesulitan bagi 

generasi mendatang untuk dapat memenuhi kebutuhannya menjadi semakin 

besar. Banyak persoalan yang mengancam keberlanjutan yang berasal dari 

masalah kemiskinan, akses terhadap pendidikan, emisi gas rumah kaca 

maupun polusi udara yang terjadi pada tingkat nasional maupun lokal, dan 

juga sangat dipengaruhi oleh aturan dan proses yang terjadi pada tingkat 

nasional maupun lokal. Masalah-masalah tersebut belakangan ini sangat 

dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan yang mengatur mesin ekonomi global, 

antara lainaturan investasi modal, perdagangan, sampai dengan pasar 

finansial, yang juga dipengaruhi oleh mekanisme bantuan internasional dan 
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sumber daya yang terkait, maupun cara pengelolaan sumber daya global 

milik bersama. Sumber daya seperti laut, atmosfir, udara, sistem regulasi 

iklim merupakan sumber daya milik bersama. Jika sumber daya milik 

bersama itu terdegradasi atau rusak maka kehidupan manusia juga akan 

terkena dampaknya.Degradasi dan kerusakan sumber daya milik bersama 

memerlukan upaya bersama karena tidak ada satu pihakpun yang mampu 

menyelesaikannya sendiri-sendiri. Tindakan individual dan nasional secara 

kumulatif akan menentukan apa yang akan terjadi pada planet bumi ini. Oleh 

karenanya, diperlukan upaya bersama untuk menjaga dan memperbaiki 

degradasi sumber daya milik bersama (UNDESA, 2012a).    

Upaya bersama yang secara politik disepakati pada KTT Bumi tahun 

1992 belum sepenuhnya terimplementasi dengan berbagai sebab dan alasan.  

Hasil yang diharapkan belum nyata, seperti dalam upaya penghapusan 

kemiskinan, pengurangan disparitas standar hidup, pola konsumsi dan 

produksi yang selaras dengan daya dukung ekosistem, pengelolaan secara 

berkelanjutan dari sumber daya terbarukan maupun cara yang disepakati 

untuk mencapai keberkelanjutan sumber daya terbarukan. Bagi banyak 

pihak, kesepakatan pada KTT Bumi sudah tidak memadai lagi untuk 

mengakomodasikan perubahan realitas geo-politik dunia saat ini. Hal ini 

disebabkan karena dunia telah berubah, kekuatan ekonomi baru 

bermunculan dan adanya saling ketergantungan antar ekonomi negara yang 

semakin meningkat. Dunia menjadi semakin bergantung kepada konsumsi 

energi yang selalu meningkat dan juga perdagangan internasional. Peran 

swasta dalam mempengaruhi keberlanjutan seperti yang diharapkan menjadi 

semakin besar,karena itudiperlukan kesepakatan politik dan upaya baru 

yang dapat memberikan visi dan arah bagi komunitas internasional, 

pemerintah nasional, sektor swasta, masyarakat madani dan pihak yang 

berkepentingan lain untuk memajukan pembangunan berkelanjutan secara 

terintegrasi.   

Kesepakatan politik dan upaya baru ditujukan terhadap penentuan 

(UNDESA, 2012a), antara lain: 

1. Titik kritis kemiskinan, kesenjangan global, daya dukung lingkungan 

global, dan stok global sumber daya alam terbarukan. 

2. Apa yang perlu dibangun dan yang perlu dijaga keberlanjutannya. 

3. Apa yang harus dikerjakan secara bersama-sama dan yang harus 

dikerjakan oleh masing-masing pemerintahan. 
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4. Bagaimana penyesuaian institusi, proses pengambilan keputusan dan 

mekanisme pengelolaan sumber daya milik bersama yang selaras dengan 

tatanan ekonomi dan geopolitik yang baru. 

5. Apa tujuan bersama yang harus dicapai oleh komunitas global dan 

bagaimana mekanisme solidaritas yang diperlukan untuk pencapaian 

tujuan bersama. 

6. Bagaimana koordinasi dan upaya untuk mendorong komitmen dari 

semua pihak untuk memastikan hasil yang melebihi dari kesepakatan. 

   Paradigma pembangunan ekonomi baru yang diperkenalkan sebagai 

ekonomi hijau diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat manusia 

tanpa mengakibatkan dampak lingkungan, kelangkaan ekologi maupun 

kesenjangan sosial.  Berbagai krisis, seperti perubahan iklim, 

keanekaragaman hayati, bahan bakar minyak, pangan, air bersih dan krisis 

keuangan yang mempengaruhi seluruh sistem ekonomi global telah 

mendorong dan mempercepat kristalisasi paradigma pembangunan ekonomi 

baru. Meskipun penyebab dari krisis beragam, secara mendasar memiliki 

kesamaan yaitu mis-alokasi kapital, dimana hanya sebagian kecil kapital yang 

diinvestasikan pada: energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi publik, 

pertanian berkelanjutan, perlindungan ekosistem dan keanekaragaman 

hayati,dan konservasi tanah dan air. Pembangunan ekonomi dan strategi 

pertumbuhan mendorong akumulasi modal fisik, finansial dan manusia, 

namun mengorbankan modal alam termasuk ekosistem dan sumber daya 

alam.Pola pembangunan dan pertumbuhan yang mengakibatkan deplesi 

cadangan sumber daya alam akan berdampak pada kesejahteraan generasi 

sekarang dan memberikan risiko kepada generasi mendatang.   Kebijakan 

pemerintah dan insentif pasar telah berkontribusi terhadap mis-alokasi 

kapital karena memungkinkan terjadinya eksternalitas sosial dan lingkungan 

(UNEP, 2011a). Menurut Ahmad (2010), pertumbuhan ekonomi 

anthroposentrik merupakan akar permasalahan yang menyebabkan 

persoalan ekologi dan sosial sehingga akan mempengaruhi keberlanjutan 

pembangunan. Persoalan besar seperti degradasi ekosistem, eksploitasi 

sumber daya alam yang berlebihan dan perubahan iklim pada akhirnya akan 

mengancam keberadaan umat manusia. Ekonomi hijau yang dapat dikatakan 

sebagai pembangunan rendah karbon, efisiensi sumber daya dan inklusif 

secara sosial diharapkan akan dapat berfungsi sebagai kebijakan publik yang 

dapat memperbaiki mis-alokasi kapital dan persoalan lingkungan maupun 

sosial.  Keragaman prinsip yang diusulkan oleh banyak lembaga internasional 

dan peneliti telah memperkaya pemaknaan dan usulan implementasi 
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ekonomi hijau, namun dapat digarisbawahi bahwa berbagai pihak memaknai 

ekonomi hijau sebagai cara untuk menuju pembangunan berkelanjutan.   

Beberapa hasil penelitian dan pemodelan telah disampaikan oleh Yusuf 

(2012), pada intinya menunjukkan bahwa inisiatif ekonomi hijau dapat 

diimplementasikan tanpa memberikan dampak negatif terhadap tujuan 

pembangunan.Melalui implementasi ekonomi ramah lingkungan (greening 

the economy), akan diperoleh potensi manfaat ekonomi, seperti pertumbuhan 

ekonomi, lapangan pekerjaan, dan modal. Selain itu, pemodelan dampak 

pajak karbon terhadap perekonomian menunjukkan bahwa target 

penurunan emisi 10% pada tahun 2020 dapat dicapai tanpa menimbulkan 

dampak negatif terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Oleh karena 

itudapat dikatakan bahwa ekonomi hijau memiliki potensi untuk 

dimanfaatkan sebagai sarana menuju pembangunan berkelanjutan. 

 

2.3.Pertumbuhan Hijau (Green Growth) 

 

Ide konsep pertumbuhan hijau berasal dari Wilayah Asia Pasifik pada 

the 5thMinisterial Conference on Environment and Development in Asia and the 

Pacific of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific of the 

United Nations Economic and Social 

Council pada tahun 2005 (UNESCAP, 

2012).  Pertumbuhan hijau 

dipandang sebagai sebuah strategi 

untuk mencapai pembangunan 

berkelanjutan dan MDGs, khususnya 

terkait dengan tujuan pengurangan 

kemiskinan dan keberlanjutan 

lingkungan (UNDESA, 2012b). 

UNESCAP (2012), mendefinisikan 

pertumbuhan hijau sebagai 

pertumbuhan yang menitikberatkan 

pada kemajuan ekonomi 

berkelanjutan yang ramah 

lingkungan untuk memperkuat 

pembangunan rendah karbon dan 

memfasilitasi pertimbangan aspek 

sosial secara inklusif. Karakteristik pertumbuhan hijau meliputi:(i) 

peningkatan investasi dalammodal alam (natural capital), (ii) ekonomi 

Pertumbuhan hijau merupakan sebuah 

strategi untuk mencapai pembangunan 

berkelanjutan dan pengurangan 

kemiskinan serta keberlanjutan 

lingkungan.  Implementasi strategi 

pertumbuhan hijau membutuhkan 

kebijakan  menyangkut ketentuan yang 

mendorong kondisi saling menguatkan 

secara positif antara pertumbuhan 

ekonomi dan konservasi sumber daya 

alam sehingga dapat memaksimalkan 

efisiensi penggunaan sumber daya alam.  

Di samping itu diperlukan juga kebijakan 

menyangkut ketentuan yang memberikan 

insentif terhadap penggunaan sumber 

daya alam yang efisien dan memberikan 

disinsentif bagi perilaku pencemaran 

lingkungan. 
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ramah lingkungan melalui perbaikan efisiensi pemanfaatan sumber daya 

alam dan jasa ekosistem dalam kegiatan ekonomi, (iii) memperkuat 

pengelolaan lingkungan dan meningkatkan barang dan jasa lingkungan, dan 

(iv) menciptakan keuntungan ganda bagi ekonomi dan lingkungan. Dalam 

jangka panjang pertumbuhan hijau dapat berdampak terhadap pengurangan 

kemiskinan karena terjadi peningkatan prospek pertumbuhan dan 

pengurangan kerentanan sistem sosial ekonomi terhadap krisis dan 

goncangan eksternal. Walaupun pertumbuhan hijau dapat 

mendukungkeberlanjutan pembangunan, namun tidak dapat menjamin 

distribusi manfaat dan biaya secara merata sehingga perlu disertai dengan 

kebijakan inklusif secara sosial.   

Sedangkan OECD (2011) mendefinisikan pertumbuhan hijau sebagai 

strategi untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan 

dengan tetap memastikan aset alam dapat terus menyediakan sumber daya 

dan jasa lingkungan yang penting bagiumat manusia.  Prasyarat yang 

diperlukan adalah katalisasi investasi dan inovasi yang mendasari 

pertumbuhan berkelanjutan dan memperluas peluang ekonomi 

baru.Kerangka untuk mendorong pertumbuhan hijau sangat bergantung 

pada kebijakan ekonomi yang baik. Pertumbuhan hijau memerlukan efisiensi 

penggunaan sumber daya untuk meminimalkan tekanan terhadap 

lingkungan. Strategi pertumbuhan hijau terpusat pada saling penguatan yang 

positif antara aspek kebijakan ekonomi dan lingkungan. Pertumbuhan hijau 

memperhitungkan totalitas nilai dari modal alam sebagai faktor produksi dan 

peran pentingnya dalam pertumbuhan.  Pertumbuhan hijau juga fokus 

mencari cara  dengan biaya yang efektif untuk mengurangi tekanan terhadap 

lingkungan agar transisi menuju pola pertumbuhan baru yang dapat tercipta 

tidak melampaui daya dukung lingkungan. Dalam pertumbuhan hijauinovasi 

memegang peranan penting, karena deplesi sumber daya alam pada titik 

tertentu akan berakibat negatif terhadap pertumbuhan. Inovasi dapat 

berperan menciptakan substitusi bagi sumber daya alam yang terdeplesi 

untuk mendukung pertumbuhan. Strategi pertumbuhan hijau menyadari 

bahwa pengukuran kemajuan ekonomi seharusnya mempertimbangkan 

kontribusi aset sumber daya alam terhadap kesejahteraan, kesehatan dan 

kemakmuran umat manusia. Pengukuran kemajuan ekonomi juga 

menyangkut kualitas dan komposisi pertumbuhan serta dampak 

pertumbuhan terhadap kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, pengambilan 

keputusan kebijakan pembangunan ekonomi perlu mempertimbangkan 

dampaknya dalam rentang waktu yang panjang karena dampak 



KUMPULAN PEMIKIRAN PENGEMBANGAN GREEN ECONOMY DI INDONESIA (TAHUN 2010 – 2012) 

19 

pembangunan terhadap lingkungan bersifat kumulatif jangka panjang dan 

sebagian berisi tidak dapat balik atau satu arah (irreversible).   

Pada dasarnya implementasi strategi pertumbuhan hijau 

membutuhkan dua kebijakan utama. Kebijakan pertama menyangkut 

ketentuan yang mendorong kondisi saling menguatkan secara positif antara 

pertumbuhan ekonomi dan konservasi sumber daya alam sehingga dapat 

memaksimalkan efisiensi penggunaan sumber daya alam.  Kebijakan kedua 

menyangkut ketentuan yang memberikan insentif terhadap penggunaan 

sumber daya alam yang efisien dan memberikan disinsentif bagi perilaku 

pencemaran lingkungan. Dalam konteks ini Patunru (2010) menyebutkan 

bahwa pertumbuhan hijau mencoba menghitung degradasi lingkungan dan 

deplesi sumber daya alam sebagai komponennegatif dari GDP. 

Pola pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan sampai saat ini 

menurut World Bank (2012) tidak akan berkelanjutan dan sangat tidak 

efisien dalam penggunaan sumber daya. Diantara tiga pilar dalam 

pembangunan berkelanjutan, keterkaitan antara pilar ekonomi dan 

lingkungan masih menunjukkan ketidakselarasan karena pertumbuhan 

ekonomi masih mengorbankan aspek lingkungan.Kerusakan pilar lingkungan 

memiliki kecenderungan akan mengancam prospek pertumbuhan ekonomi 

itu sendiri dan juga kemajuan yang telah dicapai dalamaspek sosial.  Oleh 

sebab itu, kecenderungan dan kondisi ini perlu dihentikan dengan cara 

“menghijaukan” pertumbuhan. World Bank (2012) mendefinisikan 

pertumbuhan hijau sebagai pertumbuhan yang efisien dalam penggunaan 

sumber daya alam, meminimalkan polusi dan dampaknya terhadap 

lingkungan, pertumbuhan yang mempertimbangkan daya lenting dan 

pengelolaan lingkungan serta modal alam sehingga dapat mencegah 

terjadinya bencana alam dan lingkungan.  Pertumbuhan hijau yang inklusif 

secara sosial ditujukan untuk mengoperasionalkan pembangunan 

berkelanjutan melalui rekonsiliasi kebutuhan mendesak negara-negara 

sedang berkembang untuk melakukan pertumbuhan yang cepat dan 

pengentasan kemiskinan dengan kebutuhan untuk menghindari dampak 

kerusakan lingkungan yang tidak balik dan mahal. Strategi pertumbuhan 

hijau diimplementasikan dengan menggunakan instrumen pajak lingkungan, 

norma dan regulasi, walaupun untuk keberhasilannya masih diperlukan 

dukungan kebijakan lain dalam hal investasi publik, industri dan inovasi, 

pendidikan dan pelatihan, reformasi tenaga kerja maupun komunikasi. 
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2.4.  Pembangunan Hijau (Green Development) 

 

Sebagian besar pemikiran pembangunan berkelanjutan menurut Adam 

(2009) bersifat pragmatis, mencari teknik-teknik dan tahapan implementasi 

untuk mereformasi praktek pembangunan. Tantangan dari keberlanjutan 

adalah banyaknya keputusan-

keputusan sulit yang dilematis yang 

harus dilakukan pada tempat dan 

waktu yang beragam. Keberlanjutan 

bukan merupakan sesuatu yang 

dapat selesai setelah dilaksanakan 

berdasarkan formula melalui adopsi 

struktur analitik yang terbaru, 

prosedur perencanaan terbaru 

ataupun aplikasi teknologi 

terbaru.Namun, sampai batas 

tertentu keberlanjutan 

pembangunan dapat dicapai melalui 

strategi arus utama, yaitu perbaikan 

tata kelola, regulasi dan perencanaan, reformasi kebijakan ekonomi untuk 

menginternalisasikan biaya, perbaikan proses industri untuk meminimalkan 

risiko serta mitigasi dan kompensasi biaya sosio-ekonomi dan lingkungan. 

Solusi terhadap dilema dan tragedi kemiskinan serta degradasi lingkungan 

dalam pembangunan, baik pada tingkat lokal maupun global masih terus 

diupayakan.   Pembangunan hijau tidak hanya mereformasi kebijakan 

lingkungan, namun memperbaiki struktur dan asumsi pembangunan itu 

sendiri. Pembangunan hijau mempertimbangkan hak individu, sehingga 

program pembangunan hijau bermula dari pemahaman terhadap kebutuhan, 

aspirasi individual masyarakat, dan kerjasama untuk membangun dan 

meningkatkan kapasitas individual masyarakat guna membantu diri mereka 

sendiri.   

Pembangunan hijau didefinisikan oleh Tuetal.(2013) sebagai model 

pembangunan ekonomi yang inovatif,memperhatikan keterbatasan daya 

dukung lingkungan, dan berupaya untuk menuju pembangunan 

berkelanjutan dengan salah satu pilar utamanya perlindungan lingkungan. 

Terdapat empat tipe transformasi utama yang harus dilakukan untuk 

implementasi pembangunan hijau, yaitu: 

1. Transformasi dari model pembangunan ekonomi berbasis sumber daya 

alam menjadi model pembangunan ekonomi berbasis inovasi. 

Keberlanjutan pembangunan dapat 

dicapai melalui strategi arus utama, yaitu 

perbaikan tata kelola, regulasi dan 

perencanaan, reformasi kebijakan 

ekonomi untuk menginternalisasikan 

biaya, perbaikan proses industri untuk 

meminimalkan resiko serta mitigasi dan 

kompensasi biaya sosio-ekonomi dan 

lingkungan.  Pembangunan Hijau 

merupakan suatu cara yang spesifik dan 

praktis untuk menuju pembangunan 

berkelanjutan, serta bersifat lebih proaktif 

yang bertujuan untuk memberikan 

manfaat bagi generasi mendatang. 
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2. Transformasi dari ekonomi beremisi karbon tinggi menjadi ekonomi 

rendah karbon. 

3. Transformasi dari pembangunan berbasis industri menjadi ekonomi 

berbasis jasa. 

4. Transformasi dari ekonomi berbasis investasi menjadi pertumbuhan 

berbasis konsumsi. 

Menurut Tu etal.(2013) pembangunan hijau tidak sama dengan 

pembangunan berkelanjutan karena pembangunan hijau merupakan suatu 

cara yang spesifik dan praktis untuk menuju pembangunan berkelanjutan.  

Namun, pembangunan hijau dapat juga dimaknai oleh beberapa pihak 

sebagai konsep yang lebih maju dibandingkan pembangunan berkelanjutan 

karena bersifat lebih proaktif yang bertujuan untuk memberikan manfaat 

bagi generasi mendatang sedangkan pembangunan berkelanjutan bersifat 

pasif yang bertujuan agar tidak membahayakan generasi mendatang. 

 

2.5. Keterkaitan Konsep Ekonomi Hijau (Green Economy), 

Pertumbuhan Hijau (Green Growth) dan Pembangunan Hijau 

(Green Development) dengan Pembangunan Berkelanjutan 

 

 Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang bertumpu 

pada keberlanjutan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan (WCED, 

1987). Untuk mendukung 

pelaksanaan keterkaitan dari ketiga 

pilar tersebut perlu adanya tata 

kelola pemerintahan (governance) 

yang baik (Gambar 2.2). 

Pembangunan ekonomi dan sosial 

saling berkesesuaian mengisi satu 

sama lain.  Pertumbuhan ekonomi 

dapat mendukung pembangunan 

sosial.Pembangunan ekonomi, 

sebagai contoh, dapat mengurangi 

kemiskinan, walaupun sangat 

tergantung dari tingkat kesenjangan 

yang ada. Demikian juga hasil dari 

pembangunan sosial, seperti 

perbaikan tingkat kesehatan, pendidikan dan persamaan hak akan dapat 

Pembangunan berkelanjutan merupakan 

pembangunan yang bertumpu pada 

keberlanjutan pembangunan ekonomi, 

sosial dan lingkungan. Kekurangselarasan 

keberlanjutan ekonomi dan lingkungan 

dapat  mengancam keberlanjutan 

lingkungan.Kondisi ini mendorong 

munculnya konsep ekonomi hijau, 

pertumbuhan hijau maupun pembangunan 

hijau.Konsep tentang ekonomi hijau, 

pertumbuhan hijau maupun pembangunan 

hijau pada dasarnya dimaksudkan untuk 

mengoperasionalkan keterkaitan pilar 

ekonomi, sosial dan lingkungan dalam 

konteks pembangunan berkelanjutan. 
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mendukung pertumbuhan ekonomi maupun keberlanjutan lingkungan. 

Namun tidak demikian kondisinya dengan keterkaitan antara pembangunan 

ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.Pembangunan ekonomi masih sering 

mengancam keberlanjutan lingkungan. Kondisi ini akhirnya mendorong 

munculnya konsep ekonomi hijau, pertumbuhan hijau maupun 

pembangunan hijau. Konsep tentang ekonomi hijau, pertumbuhan hijau 

maupun pembangunan hijau pada dasarnya dimaksudkan untuk 

mengoperasionalkan keterkaitan pilar ekonomi, sosial dan lingkungan dalam 

konteks pembangunan berkelanjutan. 

 

 

 
  
 Sumber : Darajati, 2012 

 
Gambar 2.2. Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan  

 
 

 Walaupun terminologi ekonomi hijau dan pertumbuhan hijau 

mengindikasikan fokus yang kuat terhadap irisan antara lingkungan dan 

ekonomi, tetapi definisi dari terminologi keduanya menyadari perlunya 

mengikut sertakan dimensi sosial. Keterkaitan antara ekonomi hijau, 

pertumbuhan hijau, pembangunan hijau dengan pembangunan berkelanjutan 

ditunjukkan pada Tabel 2.1. 

 
  

Governance 
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Tabel 2.1. Keterkaitan Ekonomi Hijau, Pertumbuhan Hijau dan 
Pembangunan Hijau dengan Pembangunan Berkelanjutan 

 

Konsep Aspek Ekonomi Aspek Sosial Aspek Lingkungan 

Pembangunan 

Berkelanjutan 

Pembangunan 

ekonomi 

berkelanjutan 

Pembangunan 

sosial berkelanjutan 

Keberlanjutan 

pemanfaatan 

sumber daya alam 

dan lingkungan 

Ekonomi 

Hijau*) 

Pembangunan 

ekonomi 

merupakan bagian 

dari masyarakat 

atau pembangunan 

sosial 

Masyarakat berada 

dalam sub-sistem 

alam sehingga 

bergantung pada 

sumber daya alam 

Pembatas 

pembangunan 

ekonomi dan sosial 

Pertumbuhan 

Hijau **) 

Pertumbuhan 

ekonomi yang 

berkelanjutan 

Diperlukan 

kebijakan sosial 

yang inklusif secara 

tersendiri karena 

pertumbuhan hijau 

tidak merespon 

aspek sosial secara 

langsung 

Pemanfaatan 

berkelanjutan dari 

sumber daya alam 

dan lingkungan 

untuk pertumbuhan 

ekonomi 

Pembangunan 

Hijau ***) 

Keberlanjutan 

pembangunan 

ekonomi melalui 

reformasi 

perubahan struktur 

dan asumsi 

pembangunan 

Penghargaan hak 

individual untuk 

pengambilan 

keputusan dalam 

pembangunan 

Keberlanjutan 

lingkungan melalui 

reformasi 

perubahan struktur 

dan asumsi 

pembangunan 

Sumber: *) Cato, 2009 ;  **) Zervas, 2012; dan ***) Adams, 2009 

Ekonomi hijau secara konsep sangat berbeda dengan pembangunan 

berkelanjutan. Ekonomi hijau tidak dimaksudkan untuk menggantikan 

pembangunan berkelanjutan, walaupun disadari bahwa pencapaian 

keberlanjutan sangat tergantung kepada pembangunan ekonomi yang benar. 

Saat ini telah banyak bukti menunjukkan bahwa implementasi transisi 

ekonomi hijau secara masif tidak akan menghambat penciptaan kemakmuran 

maupun lapangan kerja (UNEP, 2011a). Hal tersebut disebabkanekonomi 

hijau beroperasi dalam keterkaitannya dengan aspek sosial yang berada 

dalam lingkungan alam sehingga pembangunan ekonomi tidak mungkin 

dikembangkan melampaui kapasitas sistem alam (Cato, 2009). 
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Konsep pertumbuhan hijau terkait erat dengan pembangunan 

berkelanjutan, namun memiliki penekanan yang lebih besar pada 

pertumbuhan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam serta 

mengupayakan keberlanjutan lingkungan, misalnya mitigasi perubahan iklim 

yang dipersepsikan sebagai tantangan utama terhadap keberlanjutan 

pertumbuhan dalam jangka panjang (Bowen, 2012). Pertumbuhan hijau yang 

inklusif merupakan jalan menuju pembangunan berkelanjutan. 

Pembangunan berkelanjutan menyediakan konteks untuk pertumbuhan 

hijau. Pertumbuhan hijau merupakan subset atau bagian dari pembangunan 

berkelanjutan. Ruang lingkup pertumbuhan hijau lebih sempit yang 

melingkupi agenda kebijakan operasional sehingga dapat membantu untuk 

mencapai kemajuan yang kongkrit dan terukur terkait ekonomi dan 

lingkungan (OECD, 2011). 

Pembangunan hijau pada prinsipnya sama dengan pembangunan 

berkelanjutan, yaitu keberlanjutan pembangunan ekonomi, sosial dan 

lingkungan. Namun menurut Adams (2009) pembangunan hijau menitik 

beratkan pada peningkatan kapasitas manusia agar kehidupannya 

berkelanjutan.  Hal ini penting karena budaya, masyarakat, ekonomi maupun 

lingkungan berinteraksi secara kompleks dan dinamis,senantiasa berubah, 

terkadang cepat dan terkadang lambat. Jika manusia secara individual 

kurang memiliki kapasitas untuk merespon dan beradaptasi 

terhadapperubahan interaksi yang kompleks itu secara efektif, maka 

kehidupannya dapattidak berlanjut. 
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BAB III 

EKONOMI HIJAU 

 
 

Konsep tentang ekonomi hijau yang tercetus dari kalangan ekonom 

lingkungan telah menjadi arus utama dalam ranah politik belakangan ini. 

Konseptersebut muncul dipicu oleh krisis ekonomi dan kegagalan pasar serta 

diperkuat dengan semakin meningkatnya resiko lingkungan, sumber daya 

alam dan kesenjangan sosial (UNEP, 2011a).Saat ini tumbuh kesadaran 

bahwa untuk mencapai pembangunan berkelanjutan diperlukan 

pembangunan ekonomi secara benar. Pembangunan ekonomi tersebut 

diyakini dapat dipenuhi oleh ekonomi hijau. Ekonomi hijau didefinisikan oleh 

UNEP (2011a) sebagai pembangunan ekonomi yang menghasilkan 

peningkatan kesejahteraan umat manusia dan keadilan sosial serta pada saat 

yang sama secara nyata mengurangi risiko kerusakan lingkungan dan 

kelangkaan sumber daya alam. Ekonomi hijau dapat juga dimaknai sebagai 

kegiatan yang rendah karbon, memanfaatkan sumber daya secara efisien, dan 

inklusif secara sosial.   

 

3.1. Berbagai Konsep Ekonomi Hijau  

 

Istilah ekonomi hijau pertama kali dimunculkan tahun 1989 dalam 

laporan untuk Pemerintah Inggris yang dibuat oleh sekelompok ekonom 

lingkungan terkemuka, Cetak Biru laporan tersebut berjudul “Untuk Ekonomi 

Hijau” (Pearce, Markandya dan 

Barbier, 1989, dalam UNDESA, 

2012b). Cato (2009) berpandangan 

bahwa dalam  ekonomi hijau, 

perekonomian tidak ditujukan untuk 

terus menerus tumbuh dan 

berkembang  tetapi ekonomi  dengan 

kondisi yang mapan (steady-state), 

dan masyarakat (manusia) menjadi  

ramah tidak mengancam spesies lain 

maupun planet bumi itu sendiri. 

Ekonomi hijau merupakan alternatif 

pertama yang signifikan bagi 

kapitalisme tetapi bukan komunisme, dan menawarkan paradigma ekonomi 

yang berbeda untuk menantang neoliberalisme (Cato, 2009). 

Ekonomi hijau dimaksudkan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

memberi kesempatan yang adil dan 

meminimalkan kerusakan lingkunganserta 

melaksanakan pembangunan ekonomi 

yang sesuai dengan daya dukung 

lingkungan. Konsep ekonomi hijau 

Indonesia menekankan pada efisiensi 

pemanfaatan sumber daya, internalisasi 

biaya lingkungan, upaya pengentasan 

kemiskinanan, penciptaan lapangan kerja 

yang layak,serta memastikan pertumbuhan 

ekonomi yang berkelanjutan. 
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Sampai saat ini belum ada definisi ekonomi hijau yang telah disepakati 

secara internasional, akan tetapi terdapat beberapa definisi dan pandangan 

yang dikemukakan oleh berbagai pihak.Sebagian besar mengikuti definisi 

yang dikemukakan oleh UNEP. Definisi UNEP tersebut telah dikutip dalam 

sejumlah laporan, termasuk oleh UNEMG dan OECD. Berbagai definisi dan 

pandangan tentang ekonomi hijau tersebut meliputi (UNDESA, 2012b): 

1. Pada tahun 2011, UNEP mendefinisikan ekonomi hijau sebagai sebuah 

sistem kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan distribusi, produksi dan 

konsumsi barang dan jasa yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dalam jangka panjang, sekaligus tidak menyebabkan generasi 

mendatang menghadapi risiko lingkungan yang signifikan atau 

kelangkaan ekologis. 

2. Tahun 2011, UNCTAD mendefinisikan ekonomi hijau sebagai ekonomi 

yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan mengurangi 

kesenjangan, dengan tidak menyebabkan generasi mendatang 

menghadapi risiko lingkungan yang signifikan dan kelangkaan ekologis. 

3. Tahun 2011, UNCSD menyatakan bahwa ekonomi hijau dapat dilihat 

sebagai lensa yang focus dalam menangkap peluang untuk meningkatkan 

tujuan ekonomi dan lingkungan secara bersamaan. 

4. Tahun 2011, Koalisi Ekonomi Hijau berpandangan bahwa ekonomi hijau 

adalah ekonomi tangguh yang dapat memberikan kualitas hidup yang 

lebih baik untuk semua dan dibatasi oleh daya dukung ekologi bumi. 

5. Tahun 2011, International Chamber of Commerce menggambarkan 

ekonomi hijau sebagai ekonomi di mana pertumbuhan ekonomi dan 

tanggung jawab lingkungan bekerjasama dengan cara saling 

memperkuat sekaligus mendukung kemajuan dalam pembangunan 

sosial. 

6. Tahun 2012, Danish 92 Groupmenyatakan bahwa ekonomi hijau 

bukanlah sebuah kondisi tapi sebuah proses transformasi dan kemajuan 

dinamis yang konstan. Ekonomi hijau menghasilkan kesejahteraan 

manusia dan akses terhadap kesempatan yang adil bagi semua orang, 

dengan tetap menjaga integritas lingkungan dan ekonomi agar tetap 

sesuai dengan kemampuan daya dukung bumi yang terbatas. 
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7. Tahun 2012, Government of South Africamenyatakan bahwa ekonomi 

hijau terutama yang melibatkan kegiatan ekonomi baru harus 

memberikan entry point penting untukmemperluas basis pemberdayaan 

ekonomi kulit hitam dan menangani kebutuhan perempuan dan 

pengusaha muda serta menawarkan peluang bagi perusahaan dalam 

kegiatan sosial ekonomi. 

Berbagai definisi dan pandangan tersebut pada intinya 

menggambarkan bahwa ekonomi hijau bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, memberi kesempatan yang sama/adil dan 

meminimalkan kerusakan lingkungan dan pembangunan ekonomi yang 

sesuai dengan daya dukung lingkungan. Atau dapat dinyatakan bahwa 

ekonomi hijau adalah kondisi membaiknya kehidupan (well being) dan 

keadilan sosial (social equity) dengan secara signifikan mengurangi resiko 

lingkungan dan kelangkaan ekologi. Sedangkan UNEP dalam dua definisinya 

menekankan pada sistem kegiatan ekonomi yang memperbaiki 

kesejahteraan masyarakat, dengan mempertimbangkan generasi yang akan 

datang, dan resiko lingkungan serta kelangkaan ekologi. Berdasarkan pada 

berbagai definisi tersebut, Fauzi (2010) menyebutkan pada intinya ada tiga 

key features yaitu: carrying capacity, sustainability trilogy, dan inclusiveness. 

Setiap negara memiliki persepsi masing-masing dalam mendefinisikan 

konsep ekonomi hijau, Indonesia mengartikan ekonomi hijau sebagai 

(Republic of Indonesia, 2010): 

 

“a development paradigm that based on resources efficiency 

approach with strong emphasizes on internalizing cost of natural 

resources depletion and environmental degradation, efforts on 

alleviate the poverty, creating decent jobs, and ensuring 

sustainable economic growth “ 

Pada dokumen submisi Indonesia untukoutcome document pertemuan 

UNCSD pada tahun 2012 atau Rio+20, pemerintah Indonesia mendefinisikan 

ekonomi hijau sebagai berikut (Republic of Indonesia, 2012): 

 

“Indonesia considers the Green Economy as a development paradigm that 

hinges on resources efficiency, which eventually would lead to more sustainable 

consumption and production patterns. In the same spirit, Indonesia’s 

development is based on a four track strategy of pro‐poor, pro‐job, pro‐growth 
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and pro‐environment to ensure that economic growth, as one of the pillars, 

moves in concert with the other elements of sustainable development.” 

Konsep ekonomi hijau Indonesia tersebut, selain menekankan pada 

efisiensi pemanfaatan sumber daya, juga menekankan pada internalisasi 

biaya lingkungan, upaya pengentasan kemiskinanan, penciptaan lapangan 

kerja yang layak, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan. Selain itu Indonesia juga memandang ekonomi hijau sebagai 

kendaraan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan MDGs. Oleh 

karena itu ekonomi hijau harus dilaksanakan secara komprehensif. 

Eksternalitas biaya harus diinternalisasikan dalam kegiatan ekonomi yang 

berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa di 

semua tingkat. Hal ini penting untuk mencapai efektifitas pembangunan 

berkelanjutan. 

 

3.2.Pembangunan Rendah Karbon (Low Carbon Development) dalam 

Ekonomi Hijau  

Konsep pembangunan rendah karbon digunakan untuk menggambarkan 

rencana pembangunan ekonomi nasional atau strategi pertumbuhan 

ekonomi rendah emisi dan/ atau tahan iklim, dalam jangka panjang, Tahap 

selanjutnya dari ekonomi rendah karbon adalah ekonomi hijau. 

Kegiatan ekonomi perlu mentransformasikan diri dari ekonomi tinggi 

karbon menjadi ekonomi rendah karbon.Konsep pembangunan rendah 

karbon berakar dari UNFCCC yang diadopsi di pertemuan KTT Bumi Rio de 

Janeiro pada tahun 1992. Dalam 

perundingan tersebut disepakati 

Strategi Pembangunan Rendah 

Emisi atau Low Emission 

Development Strategy (LEDS) yang 

mengadopsi langkah-langkah 

kebijakan yang tepat untuk 

pembangunan rendah karbon sangat 

diperlukan untuk mencapai 

pembangunan berkelanjutan.LEDS kemudian dikenal juga sebagai strategi 

pembangunan rendah karbon atau Low Carbon Development Strategy/LCDS, 

atau rencana pertumbuhan rendah-karbon atau Low Carbon Development 

Growth Plan(LCGP). 

Pembangunan rendah karbon 

menggambarkan rencana pembangunan 

ekonomi nasional atau strategi 

pertumbuhan ekonomi dalam jangka 

panjang yang  rendah emisi atau ramah 

iklim. Pembangunan rendah karbon 

dimaksudkan sebagai upaya transisi 

menuju pembangunan ekonomi hijau. 
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Strategi LCDS telah diperkenalkan oleh Konferensi Para Pihak dalam 

United Framework Covention on Climate Change (UNFCCC) sebagai suatu 

pendekatan bersama namun berbeda tanggung jawab (Commons But 

Differentiated Responsibilities/CBDR) untuk mencapai seluruh tujuan 

pengurangan emisi. Hal ini disebabkan karena Perubahan iklim berdampak 

secara global sehingga perlu dilakukan perubahan fundamental yang salah 

satunya melalui kegiatan ekonomi.  

LCDS ini kemudian menjadi kerangka kerja menyeluruh untuk 

mendisain dan mencapai Nationally Appropriate Mitigation Actions(NAMAs) 

yang mencerminkan CBDR dari semua negara. Keterkaitan antara LCDS 

dengan NAMAs diperlihatkan olehGambar 3.1 berikut ini. 

 

 

 
 

Gambar 3.1. Keterkaitan antara Low Carbon Development Strategies (LCDS) 

dengan National  Appropriate Mitigation Action (NAMAs)  

 

3.3 .Efisiensi Sumberdaya (Resource Efficiency) dalam 

Ekonomi Hijau  

Efisiensi sumber daya didefinisikan sebagai penggunaan sumber daya 

alam yang terbatas dengancara yang 

berkelanjutan sekaligus 

meminimalkan dampak terhadap 

lingkungan (UNEP, 2010). Hal ini 

memungkinkan kita untuk 

memproduksi lebih banyak dengan 

sumber daya alam lebih sedikit atau 

untuk memberikan nilai yang lebih 

besar dengan input sedikit.  Efisiensi 

sumber daya mendorong inovasi 

teknologi, meningkatkan lapangan 

Efisiensi sumber daya dimaknai sebagai 

penggunaan sumber daya alam yang 

terbatas dengan cara yang berkelanjutan 

sekaligus meminimalkan dampak terhadap 

lingkungan. Penggunaan sumber daya 

alam dan energi yang efisien serta 

mengurangi risiko terhadap manusia dan 

lingkungan dapat dilakukan antara lain 

melalui konsumsi-produksi berkelanjutan, 

produksi bersih dan industri hijau. 

Sumber: UNEP, 2011c 
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kerja yang menggunakan 'teknologi hijau', membuka pasar ekspor baru dan 

menguntungkan konsumen melalui produk yang lebih berkelanjutan. 

Beberapa contoh program yang berkaitan dengan efisiensi sumberdaya 

adalah: 

 

1. Efisiensi Sumberdaya dan Konsumsi-Produksi Berkelanjutan 

Pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan 

manusia, disatu pihak  berkontribusi pada pola konsumsi dan produksi yang 

tidak berkelanjutan, namun dipihak yang lain sebagian besar dari populasi 

dunia masih mengkonsumsi terlalu sedikit untuk memenuhi bahkan 

kebutuhan dasar mereka. Menanggapi tantangan ganda tersebut, diperlukan 

suatu kombinasi dari kebijakan baru, yaitu pengarahan ulang investasi, 

penerapan teknologi ramah lingkungan, kerjasama internasional, dan 

peningkatan kapasitas untuk membentuk ulang ekonomi nasional serta 

ekonomi global, mengingat saat ini terdapat tanda-tanda bahwa kapasitas 

absorpsi dunia sedang menuju ke titik nadir. Oleh karena itu, diperlukan 

perubahan dalam produksi dan pola konsumsi. Berkaitan dengan hal 

tersebut, UNEP (2010) memfasilitasinya melalui Program Efisiensi 

Sumberdaya Alam dan Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan (Resource 

Efficiency and Sustainable Consumption and Production-SCP). 

Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan yang 

diselenggarakan di Rio de Janeiro pada tahun 1992 mengakui konsumsi dan 

produksi berkelanjutan sebagai tema yang menyeluruh yang mengaitkan 

tantangan lingkungan dan pembangunan (UNEP, 2010).  Bahkan Agenda 21 

menyatakan bahwa penyebab utama dari kerusakan yang berkelanjutan atas 

lingkungan global adalah pola konsumsi dan produksi yang tidak 

berkelanjutan (UNEP,2010). 

Selanjutnya, pada Konferensi PBB tahun 2012tentang Pembangunan 

Berkelanjutan (Rio+20), negara-negara mengakui bahwa perubahan 

mendasar dalam cara masyarakat mengkonsumsi dan berproduksi sangat 

diperlukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (UNDESA, 2012a). 

Konsumsi dan produksi yang berkelanjutan didefinisikan sebagai 

penggunaan barang dan jasauntukpemenuhan kebutuhan dasar yang menuju 

pada kualitas hidup yang lebih baik, sekaligus meminimalkan penggunaan 

sumber daya alam dan bahan-bahan beracun serta emisi, limbah,dan polutan 

atas siklus kehidupan dari barang dan jasa agar tidak membahayakan 

kebutuhan generasi masa depan (Norwegian Ministry of Environment, Oslo 

Symposium, 1994, dalam UNEP, 2010). 
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Konsumsi dan produksi berkelanjutan bertujuan“doing more and better 

with less”. Secara konsep, konsumsi dan produksi berkelanjutan berkaitan 

dengan mempromosikan penggunaan sumber daya dan energi yang efisien, 

infrastruktur berkelanjutan, dan penyediaan akses terhadap layanan dasar, 

pekerjaan yang layak dan ramah lingkungan, dan kualitas hidup yang lebih 

baik untuk semua. Dalam pelaksanaannya, konsumsi dan produksi 

berkelanjutan dapat digunakan sebagai pendekatan terpadu. Pendekatan ini 

membantu untuk mencapai rencana pembangunan secara keseluruhan, 

mengurangi biaya ekonomi, lingkungan dan sosial di masa yang akan datang, 

memperkuat daya saing ekonomi dan mengurangi kemiskinan. UNEP (2010) 

menggambarkan konsumsi dan produksi berkelanjutan sebagai siklus 

pengelolaan sumber daya, desain untuk keberlanjutan, produksi bersih dan 

efisiensi sumber daya, transportasi yang berkelanjutan, sertifikasi dan 

ekolabel, sustainable procurement, pemasaran yang berwawasan lingkungan, 

gaya hidup yang ramah lingkungan, dan pengelolaan  limbah. Ilustrasi siklus 

SCP ini disajikan pada Gambar 3.2. 

 

 
 

Gambar 3.2. Siklus Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan 

 

Perubahan menuju konsumsi dan produksi berkelanjutan melibatkan 

berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku bisnis, konsumen, 

pembuat kebijakan, peneliti, ilmuwan, peritel, media, dan lembaga kerjasama 

pembangunan. Dibutuhkan pendekatan sistemik dan kerjasama antara 

pelaku usaha dalam rantai pasokan, dari produsen ke konsumen akhir. 

Sumber: UNEP, 2010 
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Keterkaitan antara strategi konsumsi dan produksi rendah karbon 

(SCP) dengan kebijakan Ekonomi hijau diperlihatkan oleh beberapa undang-

undang yang berkaitan dengan siklus SCP seperti disajikan pada Tabel 3.1. 

 
Tabel 3.1  Undang-Undang yang berkaitan dengan Siklus SCP 

No Siklus SCP 

Undang- Undang 

UU 5/1990 
Biodiv& 

Ekosistem 

UU 
32/2009 

PLH 

UU 7/2004 
Sumber Daya 

Air 

UU 18/2008 
Pengelolaan 

Limbah 

UU 30/2007 
Energi dan 

UU 27/2003 
Panas Bumi 

UU 22/2009 
Transportasi 

1 Pengelolaan 
Sumberdaya 
berkelanjutan 

√ √ √ √ √ √ 

2 Disain untuk 
Keberlanjutan  
DAS 

√ √ √ √ √ - 

3 Resource 
efficiency&Cleaner 
production (RECP) 

√ √ √ √ √ √ 

4 Transportasi 
berkelanjutan 

- - √ - - √ 

5 Eco-
labelling&sertifika
si 

- √ - √ √ √ 

6 Pengadaan barang 
berkelanjutan 

- √ - √ √ - 

7 Pemasaran 
berkelanjutan 

√ √ √ √ √ - 

8 Gaya Hidup 
Berkelanjutan 

√ √ √ √ √ √ 

9 Pengelolaan 
Limbah 

- √ √ √ √ √ 

Sumber: Murniningtyas, 2011 

 

 

2. Efisiensi Sumberdaya dan Produksi Bersih  

UNEP mengembangkan konsep Produksi Bersih atau Cleaner Production 

(CP) pada tahun 1991. Produksi bersih adalah adalah implementasi 

berkelanjutan dari sebuah strategi pencegahan lingkungan yang terintegrasi 

terhadap proses, produk dan jasa untuk meningkatkan efisiensi dan 

mengurangi risiko terhadap manusia dan lingkungan. Menyadari bahwa 

efisiensi sumber daya (Resources Efficient/RE) memerlukan produksi bersih 

(CP) dan sebaliknya, maka UNIDO dan UNEP telah memadukannya menjadi 

Efisiensi Sumber Daya dan Produksi bersih atau Resource Efficiency and 

Cleaner Production (RECP). RECP membahas tiga dimensi keberlanjutan 

secara terpisah dan secara sinergis yaitu (UNDESA, 2012a): 
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1. Efisiensi produksi: optimalisasi penggunaan sumber daya alam secara 

produktif (material, energi dan air); 

2. Manajemen lingkungan: meminimalkan dampak terhadap lingkungan 

hidup  melalui pengurangan limbah dan emisi; dan 

3. Pembangunan manusia: minimasi risiko kepada masyarakat dan 

dukungan bagi perkembangan mereka. 

UNIDO membantu dengan adaptasi dan adopsi metode teknologi dan 

sistem sumber daya efisien dan produksi bersih (RECP) yang dilakukan oleh 

perusahaan dan organisasi lain di negara-negara sedang mengalami transisi 

dan negara-negara berkembang. 

 

3. Efisiensi Sumberdaya  dan  Industri Hijau  

Dalam Deklarasi Manila tentang Industri Hijau disebutkan beberapa poin 

penting dari kerangka kerja aksi peningkatan efisiensi produksi dalam 

rangka memajukan daya saing ekonomi dan perdagangan dari industri yang 

ada di wilayah yaitu (UNIDO, 2010): 

1. Memanfaatkan secara efektif materi, energi dan air melalui implementasi 

berkelanjutan dari produksi bersih; 

2. Mendorong inovasi, pengembangan dan transfer teknologi ramah 

lingkungan (EST); 

3. Inovasi dan produksi bersih, Research and Development (R & D), serta 

pelatihan dan pendidikan akan menjadi kunci yang cocok untuk 

memelihara dan mengembangkan teknologi ramah lingkungan yang akan 

mendukung ekonomi hijau di wilayah tersebut; 

4. Menangani industri hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan, 

yang memberikan kontribusi untuk pengentasan kemiskinan, penyediaan 

pekerjaan yang layak, pembangunan sosial, dan lingkungan yang lebih 

baik bagi semua; 

5. Menumbuhkan lingkungan bisnis yang layak, kondusif untuk investasi, 

dan pembiayaan, sistem energi bersih, produksi bersih, sumber daya yang 

efisien, industri rendah karbon, dan jasa lain yang sesuai di wilayah 

tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah perlu menyiapkan 
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strategi yang praktis untuk melaksanakan tindakan-tindakan menuju 

percepatan penggunaan sumber energi terbarukan dan aplikasi yang luas 

dari teknologi yang tepat, dan transfer ESTs untuk teknologi bersih; 

6. Mendorong penerapan strategi dan rencana pertumbuhan ekonomi yang 

ramah lingkungan dan berkelanjutan, dengan mengintegrasikan 

konsumsi dan produksi ke dalam kebijakan pembangunan nasional dan 

menghubungkan pertumbuhan ekonomi, degradasi lingkungan melalui 

peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi, material, dan air dalam 

proses produksi, seperti yang disebut dalam pelaksanaan rencana 

Johannesburg; dan 

7. Mendukung dan memajukan pengembangan kapasitas pasokan nasional 

untuk barang dan jasa lingkungan, termasuk daur ulang dan industri 

pengolahan limbah, melalui layanan tepat lainnya. 

 

3.4. Inklusif Secara Sosial (Sosially Inclusive) dalam Ekonomi Hijau 

 Dalam ekonomi hijau, pertumbuhan pendapatan dan lapangan 

pekerjaan harus didorong oleh investasi publik dan swasta yang dapat 

mengurangi emisi karbon dan polusi, 

meningkatkan pemanfaatan sumber 

daya dan energi secara efisien, serta 

mencegah hilangnya 

keanekaragaman hayati dan jasa 

lingkungan. Investasi publik dan 

swasta ini perlu difasilitasi dan 

didukung melalui belanja publik, 

reformasi kebijakan dan perubahan 

peraturan. Pembangunan harus 

mampu memelihara, meningkatkan 

dan apabila memungkinkan 

membangun kembali modal alam 

yang berfungsi sebagai aset ekonomi 

penting maupun sumber manfaat 

bagi masyarakat. 

Inklusif secara sosial adalah keyakinan bahwa semua individu dapat 

hidup, bekerja dan bermain dalam komunitas mereka, dan perumahan, 

lapangan kerja, rekreasi, pekerjaan, pendidikan, perawatan kesehatan dan 

Pembangunan harus mampu memelihara, 

meningkatkan dan membangun kembali 

modal alam yang berfungsi sebagai aset 

ekonomi yang penting maupun sumber 

manfaat bagi masyarakat.  Kebijakan 

pembangunan sosial memiliki peran 

penting dalam mempromosikan ekonomi 

hijau yang adil.  Pembangunan juga 

seharusnya inklusif secara sosial, yaitu 

penghargaan terhadap semua orang, 

penghormatan terhadap perbedaan, dan 

pemenuhan kebutuhan dasar manusia 

agar semua orang dapat hidup 

bermartabat.  Beberapa konsep yang 

berkaitan dengan inklusif secara sosial 

antara lain Green Jobs, Green City, dan 

Social Responsibilities Investment. 
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kesempatan lain tersedia untuk semua, terlepas dari keadaan, cacat, ras, 

kepercayaan, warna kulit, orientasi agama, seksual atau jenis kelamin.Inklusif 

secara sosial didefinisikan sebagai satu tempat dimana semua orang merasa 

dihargai, perbedaan mereka dihormati,dan kebutuhan dasar mereka 

terpenuhi sehingga mereka dapat hidup secara bermartabat (Cato, 2009 dan 

Soedomo, 2010). 

Ekonomi hijau berusaha mendorong sebuah perekonomian yang relatif 

rendah karbon, penggunaan energi lebih efisien, dan secara sosial lebih 

melibatkan banyak orang. Dalam kaitannya denganinklusif secara sosial, 

pelaksanaan ekonomihijau digambarkan sebagai suatu hasil keputusan 

bersama, termasuk keputusan masyarakat, dan diharapkan keputusannya 

mengarah kepada dunia yang terlepas dari perubahan iklim, dunia yang lebih 

hijau.  

Perubahan kelembagaan terkait dengan pertumbuhan rendah karbon 

dan perlindungan lingkungan tidak hanya membutuhkan dukungan lokal, 

tetapi juga dukungan dari koalisi berbasis luas dari para pelaku sosial. Hal ini 

penting untuk mempertimbangkan kepentingan manayang mendorong 

perubahan, sejauh mana kelompok yang kurang beruntung dapat 

berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan keputusan yang 

mempengaruhi mereka, dan kemungkinan mengatur dan menggerakkan 

individu, kelompok dan masyarakat secara kolektif. 

Konsep, pendekatan dan kebijakan ekonomi hijau sedang 

diperdebatkan oleh beragam pelaku sosial, masing-masing dengan 

kepentingan dan kapasitas yang berbeda dalam menggerakkan sumber daya 

dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan.   Beberapa hal penting 

yang dikemukakan dalam perdebatan tersebut yaitu (UNRISD, 2006; UNRISD 

2010; UNRISD 2012 dan UNEP, 2011a): 

1. Pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan sering 

diasumsikan sebagai hasil dari pertumbuhan rendah karbon, yang pada 

gilirannya dicapai terutama melalui mekanisme pasar. Dimensi sosial 

yang merupakan pilar ketiga pembangunan berkelanjutan seringkali 

terpinggirkan dalam analisis dan pengambilan kebijakan ekonomi hijau. 

Pertanyaan yang sering dikesampingkan adalah tentang bagaimana 

strategi ekonomi hijau berdampak pada kelompok sosial yang berbeda 

dan pola kesenjangan; nilai-nilai, prioritas dan kepentingan yang 

manayang membentuk konsep dan kebijakan ekonomi hijau; dan 

pertanyaan apakah ada alternatif visi dan proses pada skala lokal, 
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nasional dan global  untuk mencapai tujuan sosial, lingkungan dan 

ekonomi secara holistik. 

2. Ekonomi hijau juga sering dikaitkan dengan asumsi “win-win", yang 

menutupi kenyataan bahwa dalam semua perubahan selalu ada 

pemenang dan pecundang. Padahal dalam berbagai pendekatan ekonomi 

hijau, peran pemenang dan pecundang, dan kebijakan sosial dalam 

memitigasi efek sosial tidaklah sama. 

3. Seluruh dunia menunjukkan bukti bahwa dimensi sosial sangat penting 

untuk memahami hubungan antara ekonomi hijau, pembangunan 

berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan. Upaya untuk 

merestrukturisasi perekonomian harus memasukkan hijau dan adil 

dalam perhitungan. Target dari intervensi perlindungan sosial harus 

dirancang bersama-sama untuk mengimbangi atau melindungi kelompok 

marginal atau kurang beruntung. 

4. Mempromosikan ekonomi hijau yang adil membutuhkan pengakuan dari 

keragaman institusi sosial (norma, peraturan, hak, kepercayaan dan 

kerjasama) dan hubungan (kelas, gender dan etnis) yang melandasi 

kerentanan dan kapasitas individu, kelompok, dan organisasi untuk 

merespon perubahan.  

5. Standar baru untuk mendorong konsumsi dan produksi hijau harus 

memasukkan hak asasi manusia dan isu-isu kesetaraan sebagai 

pertimbangan. 

6. Perubahan lingkungan dan ekonomi menghasilkan pecundang serta 

pemenang, setidaknya dalam jangka pendek. Seringkali, yang paling 

terkena dampak negatif adalah mereka yang dirugikan secara ekonomis, 

atau sosial, sehingga merekalah yang membutuhkan bantuan. 

Dalam konteks kebijakan publik, kebijakan sosial memiliki peran 

penting dalam mempromosikan ekonomi hijau secara adil. Oleh karena itu 

kebijakan sosial sangat diperlukan untuk transformasi menuju ekonomi hijau 

yang adil. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat empat hal yang perlu 

diperhatikan, yaitu (UNRISD, 2006; UNRISD 2010; dan UNEP, 2011a): 

1. Peningkatan risiko lingkungan, yang tidak proporsional dan 

mempengaruhi orang miskin, sehingga perlu dimasukkan ke dalam 
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kerangka kebijakan sosial untuk mempromosikan adaptasi serta 

memberikan perlindungan. 

2. Ekonomi hijau melibatkan perubahan besar dalam pekerjaan, produksi 

dan konsumsi. Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan sosial dapat 

memfasilitasi transisi pekerjaan dan keterampilan, dan juga instrumen 

kebijakan utama untuk menyediakan insentif untuk mengubah perilaku 

konsumen. 

3. Kebijakan sosial yang komprehensif dapat mendorong keterlibatan sosial 

bagi mereka yang terancam (dirugikan) selama proses perubahan yang 

cepat tersebut. 

4. Berbagai aspek kebijakan sosial harus menjadi faktor dalam perdebatan 

dan strategi ekonomi hijau. Hal tersebut termasuk investasi "eco-sosial" 

dalam perumahan dan transportasi umum, pembentukan human capital, 

perlindungan sosial bagi mereka yang terkena dampak negatif dari 

transisi, dan redistribusi kebijakan redistribusi yang membahas isu-isu 

tentang kesetaraan dan pemberdayaan. 

 

Beberapa konsep yang berkaitan dengan socially inclusive antara lain: 

Green Jobs, Green City, dan Social Responsibilities Investment (SRI). Berikut ini 

penjelasan mengenai konsep-konsep tersebut: 

 

a. Lapangan Kerja yang Ramah Lingkungan Hijau (Green Jobs) 

Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas mata pencaharian dan 

kondisi hidup penduduk yang terkena dampak perubahan lingkungan dan 

terutama penduduk miskin, maka sangat penting untuk membantu 

pendudukdalam beradaptasi terhadap perubahan-perubahan pola cuaca. 

Melalui investasi dan aksi yang tepat, sangat mungkin untuk melindungi 

lingkungan dan mengatasi perubahan iklim sambil membangun ekonomi 

yang tahan uji dan aktif, serta dapat menciptakan pekerjaan bagi komunitas 

lokal (ILO, 2012a). Green jobs merupakan upaya penciptaan lapangan 

pekerjaan yang jelas, berkemampuan, dan layak dalam mendukung 

penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan, yang dilakukan melalui 

pemeliharaan dan perbaikan kualitas lingkungan. Green jobs merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari upaya perusahaan menciptakan nilai tambah 

dan kemakmuran secara produktif dan berkelanjutan berbasis lingkungan 

(Sumbodo, 2010). Menurut Purwanto (2011), green jobs merupakan 

permintaan baru untuk tenaga kerja, yang dihasilkan dari pelaksanaan 
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investasi transisi ekonomi yang rendah karbon, menerapkanintensif energi, 

minimasisumber daya alam, memaksimalkanefisiensi penggunaan modal 

alam, dan melindungi manusia dan planet dari polusi dan limbah.  

Ruang lingkup pekerjaan hijau adalah (Purwanto, 2011 dan 2012): 

1. Kreasi lapangan kerja baru dari green business; 

2. Transformasi lapangan kerja tradisional dengan skill baru; 

3. Aplikasi skill yang sudah ada; 

4. Pertumbuhan ekonomi terkait dengan emisi gas rumah kaca; dan 

5. Lapangan kerja yang terkait dengan aspek pencegahan dan pengendalian 

pencemaran. 

 

 

b. Kota Hijau (Green City) 

Konsep kotahijau berusaha mempromosikan sebuah kota ramah 

lingkungan yang menyeimbangkan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, 

serta tata kelola perkotaan yang baik sebagai landasannya. De Roo (2010), 

dalam Kirmanto et al. (2012), mengidentifikasi empat elemen kota hijau, 

yakni: perencanaan hijau, ekonomi hijau, ruang terbuka hijau, dan jaringan 

hijau. Pada prinsipnya, kota hijau berfokus pada penciptaan keseimbangan 

antara lingkungan alam dan lingkungan terbangun, untuk kualitas hidup yang 

lebih baik dan dapat dinikmati oleh semua orang (Kirmanto et al., 2012). 

Kota hijau digambarkan sebagai penggunaan sumber daya alam langka 

secara optimal, untuk menjamin kehidupan berkelanjutan dari penduduk 

perkotaan dengan karakteristik tertentu, yaitu: ruang terbuka hijau, 

penggunaan energi terbarukan (matahari, angin, dan air), penggunaan 

transportasi umum, konservasi air dan pengolahan limbah (reduce, reuse, dan 

recycle) (Kirmanto et al., 2012). Terdapat delapan atribut kota hijau yang 

saling terintegrasi yaitu: perencanaan dan desain hijau, masyarakat hijau, 

ruang terbuka hijau, air hijau, limbah hijau, energihijau, transportasi hijau, 

dan bangunan hijau (Gambar 3.3). 
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Sumber: Kirmanto et al., 2012 

 
Gambar 3.3. Delapan Atribut Kota Hijau  

  

c. Investasi yang bertanggungjawab secara sosial 1 

Secara umum investasi bertanggung jawab sosial atau socially responsible 

investment (SRI) didefinisikan sebagai filosofi investasi yang memasukkan 

pertimbangan-pertimbangan etika dan moral disamping pertimbangan 

finansial. Adapun pertimbangan-pertimbangan etika dan moral tersebut 

mencakup masalah-masalah lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan 

corporate governance. SRI merupakan strategi investasi yang menyangkut 

pengembalian keuangan dan barang sosial seperti pengelolaan lingkungan, 

perlindungan konsumen, hak asasi manusia, dan keanekaragaman. Tujuan 

dari SRI adalah untuk menyehatkan perekonomian secara keseluruhan, dan 

menjaga keberlangsungan sumber-sumber daya alam. Adapun karakteristik 

dari SRI antara lain: berkelanjutan, sadar sosial, green atau berinvestasi 

secara etis.  

SRI menghendaki para investor mengedepankan kepedulian lingkungan, 

perlindungan konsumen, hak asasi manusia dan keanekaragaman. SRI 

berkomitmen untuk mendukung ranah industri yang memegang tiga pilar, 

yaknilingkungan, keadilan sosial dan tata kelola perusahaan yang baik, atau 

lebih dikenal dengan istilah Environmental Social Governance (ESG). Dalam 

pengertian sempit, SRI juga dapat diartikan sebagai komitmen investor untuk 

menerapkan praktek tanggungjawab sosial perusahaan (Corporate Social 

Responsibilities/CSR), mendukung semangat pembaruan dan meningkatkan 

kualitas dan keamanan produk.  

                                                             
1
http://www.grandsaint.com/blog/2013/02/mengenal-investasi-bertanggungjawab-sosial/ 

http://www.csrwire.com/sri 

 

http://www.grandsaint.com/blog/2013/02/mengenal-investasi-bertanggungjawab-sosial/
http://www.csrwire.com/sri
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BAB IV 

CAKUPAN  DAN INSTRUMEN EKONOMI HIJAU 
 

4.1.  Cakupan Ekonomi Hijau  

UNEP (2011b) memfokuskan pengembangan transisi menuju ekonomi 

hijau pada 11 sektor  yang merupakan pengembangan dari tiga sektor 

sebelumnya, yaitu: perikanan, transportasi, dan air. Berikut uraian mengenai 

kesebelas sektor tersebut  : 

1. Pertanian: merupakan 

penyumbang terbesar dalam GDP 

negara-negara berkembang dan 

menyerap hampir 1,3 milyar 

tenaga kerja. Pertanian dan 

praktek sistem pangan 

berkelanjutan akan 

meningkatkan jumlah pekerjaan 

yang  menarik, pengetahuan yang 

aman dan intensifdalam kegiatan 

pertanian, non-pertanian (pra-

dan pasca-panen), rantai pasokan 

dan infrastruktur akses pasar. 

2. Bangunan: menghabiskan lebih dari 40% dari total konsumsi energi 

primer dunia. Perkuatan bangunan yang ada memiliki potensi pasar yang 

besar dan kesempatan kerja di negara-negara maju. Bangunan hijau baru, 

dapat membantu negara-negara berkembang memenuhi permintaan 

tambahan untuk bangunan perumahan dan komersial sekaligus 

mengurangi konsumsi energi dengan biaya investasi tambahan yang 

rendah. 

3. Kota: lebih dari setengah dari penduduk dunia saat ini tinggal di 

perkotaan. Kota yang dirancang dengan baik memiliki potensi besar 

untuk menggabungkan efisiensi sumber daya dengan peluang ekonomi 

dan sosial melalui kedekatan fungsi perkotaan, perubahan moda  

transportasi, serta peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur, 

utilitas dan energi. 

4. Energi: energi terbarukan memasok hampir 15% kebutuhan energi 

primer dunia, sehingga perlu untuk digandakan dalam skenario ekonomi 

Lingkup ekonomi hijau terdiri dari 11 

sektor: pertanian, bangunan, kota, energi, 

perikanan, hutan,manufaktur, 

pariwisata,transportasi, limbah danair. 

Contoh prakondisi untuk sektor perikanan, 

transportasi dan air antara lain 

penghilangan subsidi, merubah perilaku, 

menginternalkan eksternalitas, membuat 

rencana penggunaan lahan, teknologi 

hijau dan strategi bersih. 
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hijau tahun 2050. Investasi energi terbarukan dapat memainkan peran 

penting dalam memenuhi Millenium Development Goals (MDGs) sambil 

menambahkan manfaat bersama yang penting, seperti kesehatan publik 

yang lebih baik, keamanan energi dan aktivitas ekonomi. 

5. Perikanan: saat ini perusahaan perikanan di seluruh dunia memberikan 

keuntungan tahunan sekitar US $ 8 miliar, serta secara langsung maupun 

tidak langsung mendukung 170 juta pekerjaan dan $ 35 miliar pada 

pendapatan rumah tangga nelayan per tahun. Akan tetapi saat ini kinerja 

sektor perikanan buruk. Membangun ulang stok yang menipis dan 

menempatkan dalam manajemen yang efektif dapat meningkatkan 

perikanan laut tangkap. 

6. Hutan: saat ini ditebangi dan terdegradasi dengan kecepatan tinggi, yang 

disebabkan oleh pemanenan kayu yang berlebihan dan tekanan dari 

penggunaan lahan lain, termasuk dari pertanian dan peternakan. Aksi di 

tingkat internasional dan nasional untuk menegosiasikan rezim REDD+ 

serta mengembangkan proyek karbon hutan membuka prospek baru 

jenis mata pencaharian dan pendapatan yang terkait dengan hutan, 

dimana masyarakat lokal dapat menjadi penjaga hutan dan jasa 

ekosistem hutan. 

7. Manufaktur: mengkonsumsi sepertiga dari pasokan energi global, 

memancarkan seperempat dari emisi total GRK dunia, dan merupakan 

bagian penting dari ekstraksi sumberdaya utama. Manufaktur hijau dapat 

mengekplorasi keuntungan dari investasi dalam rangka meningkatkan 

efisiensi sumberdaya di berbagai sektor kunci industri. 

8. Pariwisata: terfokus pada bagaimana investasi dalam solusi pariwisata 

yang berkelanjutan dapat memberikan kontribusi pada pembangunan 

berkelanjutan di sektor pariwisata dan transformasi ke ekonomi hijau di 

tingkat nasional dan global. 

9. Transportasi: dengan biayayang berjumlah hampir atau lebih dari 10% 

dari PDB suatu negara, cenderung terus tumbuh di bawah tren motorisasi 

yang semakin meningkat. Investasi dalam transportasi hijau dapat 

mendukung kota dengan cara mengurangi kemacetan, polusi udara dan 

biaya lainnya. Hal ini bisa dilakukan melalui penciptaan lapangan 

pekerjaan hijau, khususnya melalui pembangunan dan pengoperasian 

infrastruktur transportasi umum, serta mengurangi kemiskinan melalui 
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peningkatan keterjangkauan transportasi dan meningkatkan aksesibilitas 

ke pasar dan fasilitas penting lainnya. 

10. Limbah: menimbulkan biaya ekonomi, sosial, dan kesehatan serta 

merupakan tanggungjawab  seluruh dunia. Pelayanan limbah padat 

mengkonsumsi sampai 2% dari PDB di negara-negara berkembang dan 

sampai 50% dari anggaran administrasi kota. Dengan mengubah sampah 

menjadi sumber daya dan mendorong pengurangan, penggunaan kembali 

dan daur ulang limbah, keuntungan yang signifikan dapat dicapai dari 

meningkatnyaproduksi limbah sebagai hasil pertumbuhan ekonomi. 

11.  Air: kelangkaan air menjadi sebuah fenomena global yang merupakan 

tantangan bagi  masa depan bangsa. Saat ini alokasi, harga dan kebijakan 

investasi airpada pelaksanaannya mengurangi peluang untuk kemajuan 

ekonomi dan sosial.Kebijakan rezim yang memfasilitasi secara cepat 

adaptasi terhadap perubahan kondisi pasokan dan kebutuhan  sangat 

penting. 

 

Selanjutnya kesebelas sektor yang menjadi lingkup ekonomi hijau 

disajikan pada Gambar 4.1. 

 

 
Sumber: UNEP, 2010 dalam Yusuf, 2010. 

 

Gambar 4.1.  Sektor-sektor dalam Ekonomi Hijau 
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Pengembangan ekonomi di dalam beberapa sektor perlu diimbangi dengan 

menyiapkan beberapa pra-kondisi.  Sehubungan dengan hal tersebut, UNEP 

(2011b) dan Yusuf (2010) memberikan  contoh daftar pra-kondisi untuk 

sektor perikanan, transport dan air sebagai berikut: 

1. Perikanan  

Pra-kondisi yang perlu disiapkan untuk sektor ini antara lain 

penghilangan subsidi  dan distorsi lainnya;  keuntungan 3-5 kali dari 

biaya operasional; pembangunan institusi nasional, regional dan 

internasional yang efektif; dan penguatan reformasi peraturan dan 

manajemen. 

2. Transportasi 

Untuk sektor transportasi ada empat pra-kondisi yang perlu ada yaitu 

perencanaan penggunaan lahan yang lebih baik, standar bahan bakar dan 

kendaraan,  merubah perilaku; pergeseran dalam prioritas pendanaan 

terhadap transportasi masyarakat/ kendaraan tidak bermotor; 

pembangunan dan aplikasi teknologi transportasi hijau; dan pergeseran 

kearah strategi bersih. 

3.  Air  

Pra-kondisi untuk sektor air meliputi penghapusan subsidi, internalisasi 

eksternalitas, perlindungan untuk pengguna air berpenghasilan rendah, 

dan pengamanan hak milik pemerintah. 

 

4.2.  Instrumen Ekonomi Hijau 

Pengertian instrumen non ekonomi untuk lingkungan hidup adalah 

seperangkat kebijakan non ekonomi untuk mendorong pemerintah, 

pemerintah daerah, atau setiap orang kearah pelestarian fungsi lingkungan 

hidup. Penerapan instrumen yang 

efektif merupakan salah satu 

prasyarat menuju ekonomi hijau, 

selain kemauan politik (political 

will)  dari pemimpin dan 

pengarusutamaan pembangunan 

berkelanjutan atau ekonomi hijau 

(Yusuf, 2010). Instrumen yang 

efektif tersebut terdiri dari 

instrumen ekonomi dan instrumen non-ekonomi.  

Instrumen untuk pengembangan ekonomi 

hijau terdiri dari instrumen non 

ekonomi(KLHS, amdal, audit 

lingkungan,dst); dan instrumentekonomi 

(pajak, subsidi, dst). Untuk pemantauan 

ekonomi hijaumenggunakan indikator 

ekonomi makro-regional yaitu genuine 

saving. 
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Instrumen non-ekonomi yang sudah ada biasanya berupa peraturan 

dan kebijakan untuk pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup. Contoh instrumen non ekonomi yang sudah ada antara 

lain: kajian lingkungan hidup strategis (KLHS); tata ruang; baku mutu 

lingkungan hidup; kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; amdal; upaya 

pengelolaan lingkungan-upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL); 

perizinan; peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; 

anggaran berbasis lingkungan hidup; analisis risiko lingkungan hidup; audit 

lingkungan hidup. 

Pengertian instrumen ekonomi menurut OECD adalah bentuk insentif 

dan disintensif fiskal atau jenis yang lainnya, dan memasukkan biaya dan 

manfaat lingkungan ke dalam anggaran rumah tangga dan perusahaan(OECD 

Glossary of Statistical Terms dalam Yusuf, 2012). Tujuan penggunaan 

instrumen ekonomi  adalah untuk mendorong produksi dan konsumsi yang 

efisien dan berwawasan lingkungan melalui full cost-pricing. Diantara yang 

termasuk dalam instrumen ekonomi adalah pajak limbah, atau biaya atas 

polutan dan limbah, serta sistem deposit-refund dan izin perdagangan polusi 

(stats.oecd.org  dalam  Yusuf, 2012) . 

Anderson (2002 dalam Yusuf, 2012) menyebutkan beberapa contoh 

instrumen ekonomi yang dapat diterapkan dalam pengembangan ekonomi 

hijau. Instrumen-instrumen ekonomi tersebut diantaranya berupa pajak 

polusi/pencemaran, pajak input-output, subsidi untuk kegiatan-kegiatan 

yang ramah lingkungan, dan penarikan subsidi untuk kegiatan-kegiatan yang 

membahayakan lingkungan (Tabel 4.1). 

Bagi pemerintah dalam menerapkan langkah-langkah ekonomi hijau  

tidak hanya sekedar memilih instrumen kebijakan dari daftar langkah-

langkah kebijakan ekonomi hijau, akan tetapi juga efektivitas dari penerapan 

instrumen-instrumen tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, instrumen 

ekonomi yang dapat diterapkan di Indonesia antara lain (Yusuf, 2012): 

1. Menghapus atau mengurangi subsidi yang membahayakan lingkungan  
o Subsidi BBM  
o Subsidi listrik  
o Subsidi pupuk  

2. Imbal jasa lingkungan (PES): global PES (REDD+) dan lokal PES 

3. Transfer fiskal antar-wilayah  
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Tabel 4.1  Contoh-contoh Instrumen Ekonomi untuk Pengembangan 

Ekonomi Hijau 

INSTRUMEN CONTOH 
SITUASI DIMANA INSTRUMEN 

DAPAT BEKERJA DENGAN BAIK 

Pajak limbah atau 
biaya emisi 

Biaya Emisi: China, Central & 
EasternEurope, FSU,  
Effluent charge: all above 
plusPhilippines 
Sewage charge dan solid waste: 
tersebar 

Kerusakan yang disebab oleh 
polusi dihitung langsung secara 
proporsional kepada jumlah 
polusi yang dikeluarkan  
Data monitoring tersedia 

Biaya dan pajak 
input atau output  

Carbon tax: no developing countries 
yet 
Leaded gas tax: Thailand, 
Philippines 
Fertilizer tax: no developing 
countries 
Water user fee: widespread 
Sewer fee: widespread 
CFC tax: no developing countries 

Berbagai sumber  
Tidak ada data mionitoring 
Kerusakan yang disebab oleh 
polusi dihitung langsung secara 
proporsional kepada jumlah 
polusi yang dikeluarkan 
Hubungan antara input atau 
output dan lingkungan 

Subsidi untuk 
kegiatan-kegiatan 
yang ramah 
lingkungan 

Industrial pollution control, 
agricultural activity, dan municipal 
sewage plant 

Tersedianya data monitoring  
Subsidi tidak untuk menstimulasi 
hal yang baru (new entrants) 

Penghapusan 
subsidi untuk 
kegiatan-kegiatan 
yang 
membahayakan 
lingkungan 

Subsidi bahan bakar: China 
Subsidi pertanian: Mesir  

Subsidi yang membahayakan 
lingkungan dapat 
didokumentasikan  
Adanya political will untuk 
menghapus subsidi 

Deposit-refund Beverage container: many voluntary 
examples, mandatory in Korea 
Lead-acid bat teries: many 
voluntary examples 
Automobile bodies: Greece 

Tidak data monitoring  
Recyclable product 

Performance bonds Pertambangan: Indonesia 
Timber harvesting: Philippines 

Dibutuhkan aksi-aksi specifik  

Tradable permits Emission: Santiago, Chile 
Effluent: no developing countries 
Water rights: Chile 
Fisheries access: several 

Sedikitnya jumlah pollution 
“hotspots” 
Kontrol yang jelas atau terukur 
terkait dengan jumlah polusi 
sangat penting Marginal control 
costs bervariasi diantara sumber-
sumber polutan  

Liability Natural resource damage 
assessment: Russia, FSU, others on 
case-by-case basis 

Adanya dampat yang luas 

Information 
provision 

Toxic releases: Mexico, India, others 
Product characteristics: Korea, 
Thailand, others 

Penerima memahami informasi 

Mekanisme 
sukarela 

Energy conservation: many under 
development 
Water conservation 
Pollution prevention: many cleaner 
production pilot projects 

Firms mempunyai kemauan 
untuk meningkatkan standar 

Sumber: Anderson(2002) dalam Yusuf (2012). 
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Contoh lain adalah bentuk  instrumenfiskal untuk sektor energi (Team 

UNPAD-MoF, 2009 dalam Yusuf, 2010)  

1. Mekanisme rekayasa energi-pricing: dapat berpotensi efektif dalam 

mencapai target pengurangan emisi yang dicanangkan Presiden SBY. Jika 

kontribusi sektor energi adalah pengurangan 14% relatif terhadap 

baseline, hampir setengah dari target tersebut dapat tercapai hanya 

dengan melalui penghapusan subsidi yang tidak kondusif terhadap 

efisensi penggunaan energi.Penghapusan subsidi BBM dan listrik 

berpotensi untuk menyumbang hampir setengah dari target tersebut atau 

sekitar 6-7%. Ditambah dengan pengenaan pajak tak langsung dalam 

kerangka carbon-pricing, target 14% tersebut dapat dipenuhi.  

2. Policy Mix: “penghapusan subsidi energi plus pengenaan harga/pajak 

karbon antara US$2.8/tCO2 – US$3.3/tCO2” 

3. Mekanisme recycling surplus anggaran: melalui kompensasi rumah 

tangga miskin dan peningkatan aktivitas produksi melalui pengurangan 

berbagai pajak tak langsung.  Hal tersebut  berpotensi cukup efektif untuk 

memitigasi dampak distribusi serta dampak pengurangan kesempatan 

kerja dalam jangka pendek. 

 

     Selain itu terdapat instrumen untuk pemantauan ekonomi hijau 

menggunakan indikator ekonomi makro-regional yaitu genuine saving 

dengan cara sebagai berikut (Yusuf, 2010): Genuine saving dapat dihitung 

dengan cara mengurangkan tabungan nasional/ konvensional dengan nilai 

depresiasi/ likuidasi dari seluruh jenis modal, baik itu modal buatan manusia 

(man-made) dan modal sumber daya alam (natural).  

 

Rumus: Genuine Savings 

 
GS = S – DK – DNR – DR – ED 

 
Ruang lingkup dari perhitungan genuine saving provinsi : 

o Depresiasi modal buatan manusia  (DK) 
o Deplesi dari sumber daya yang tidak terbarukan seperti 

minyak, gas alam, dan seluruh komoditas tambang (DNR). 
o Deplesi dari sumber daya yang dapat diperbaharui (untuk 

kasus ini sumber daya hutan)  (DR) 
o Degradasi lingkungan lokal (dalam hal ini hanya polusi 

NOx); dan Degradasi lingkungan akibat polusi global emisi 
CO2. 

o GS < 0 mengindikasikan tidak berkelanjutan 



KUMPULAN PEMIKIRAN PENGEMBANGAN GREEN ECONOMY DI INDONESIA (TAHUN 2010 – 2012) 

48 

Hasil perhitungan Genuine Saving Rateper provinsi di Indonesia pada 

tahun 2005membagi tiga klasifikasi wilayah, yaitu unsustainable, marginally 

sustainable, dan sustainable. Dari hasil analisis tersebut dapat dilihat bahwa 

semua provinsi di Papua, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan 

Selatan, sebagian besar provinsi di Pulau Sumatera dan NTB masuk kedalam 

kategori wilayah yang unsustainable. Sedangkan provinsi yang masuk ke 

dalam kategori marginally sustainable yaitu Provinsi Sumatera Utara, 

Sumatera Barat, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, 

Bali, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, 

dan Maluku. Provinsi yang masuk dalam kategori sustainable hanya ada 4 

yaitu Provinsi D.I Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan 

Kalimatan Barat. Selengkapnya disajikan pada Gambar 4.2. 

 

 
Sumber: Yusuf, 2010 

 

Gambar 4.2.  Perhitungan Genuine Saving per Provinsi di 

Indonesia tahun 2005  

 

Apabila terjadi hambatan politik, OECD (2005 dalam Yusuf, 2012) 

merekomendasikan beberapa tahapan dalam menggunakan instrumen-

instrumen ekonomi untuk pengembangan ekonomi Hijau :   

1. Mengidentifikasi siapa yang menang dan kalah, dan memahami perspektif 

dan kepentingan dari stakeholder yang terkena dampak; 

2. Membangun ukuran kompensasi; 

3. Membangun tekanan publik; 

4. Membantu perusahaan untuk dapat memenuhi standar yang diterapkan; 

5. Melakukan perbaikan bertahap dan mengkombinasikan. 
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BAB V 

TANTANGAN DAN PELUANG MENUJU EKONOMI HIJAU 

 

 

5.1.Tantangan Menuju Ekonomi Hijau 
 

Tantangan terberat Indonesia dalam mengembangkan ekonomi hijau 

menurut Fauzi (2012) adalah kemiskinan. Dengan proporsi penduduk miskin 

yang masih relatif besar, ekonomi hijau bisa saja dianggap sebagai sesuatu 

yang memperlambat pertumbuhan 

dan menambah kemiskinan.  Padahal 

inisiatif kegiatan yang berbasis 

ekonomi hijau sebenarnya dapat 

menciptakan pertumbuhan baru dan 

menciptakan lapangan kerja hijau 

(green job) baru sehingga dapat 

mengurangi kemiskinan.  Namun, 

untuk menciptakan lapangan kerja 

hijau baru diperlukan integrasi 

kebijakan ekonomi, sosial dan 

lingkungan yang lebih luas dalam 

perencanaan pembangunan dan 

kolaborasi-sinergi berbagai tingkat 

pemerintahan maupun antar kementerian/lembaga (ILO, 2012b). 

Pendapat para pakar mengenai  perkiraan hambatan dan tantangan yang 

akan dihadapi dalam pengembangan ekonomi hijau adalah sebagai berikut: 

1. Ahmad (2010) menyebutkan lima tantangan keberlanjutan secara 

global. Kelima tantangan tersebut adalah: a) belum adanya kesepakatan 

valuasi terhadap nilai jasa lingkungan, terutama saat terjadinya 

degradasi; b) fenomena perubahan iklim; c) hilangnya keanekaragaman 

hayati; c) pertumbuhan penduduk; dan d) kemiskinan dan keamanan 

pangan. Di samping itu,secara nasional beberapa tantangan 

pembangunan Indonesia antara lain meliputi: a) ekonomi (50 juta 

orang hidup dengan penghasilan kurang dari $2/hari dan 24% anak-

anak malnutrisi; dan adanya kesenjangan pendapatan regional); b) 

kesehatan dan pendidikan (25/1000 AKB; 120 juta orang tidak punya 

akses pada fasilitas sanitasi; 45 jutaorang tanpa akses terhadap air 

bersih); c) sumber daya alam dan lingkungan hidup (lebih 1 juta 

Tantangan pelaksanaan  pembangunan 

menuju ekonomi hijau di Indonesia  

menyangkut berbagai aspek, antara lain 

ekonomi, kesehatan, pendidikan, 

sumberdaya alam dan lingkungan hidup 

serta sosial.  Di samping itu, tantangan 

lain yang cukup menonjol dan bersifat 

hambatan adalah  kemauan politik dari 

pemerintah (terkadang “swing” dan 

“sloganeering”),birokrasi  (myopic  dan 

bottle neck),anggaran pembangunan 

belum “pro  environment”, maupun 

kondisimasyarakat (kemiskinan, kapasitas 

dan resiliensi rendah). 
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hektar/tahun terjadi deforestasi; 49 juta hektar critically degraded 

forests; degradasicoral reefs lebih dari 80%; 60% rate of over fishing; 

dan belum terukur dan termonitornya penurunan sumber daya hayati); 

dan d) sosial (jumlah penduduk yang lebih dari 230 juta; kohesi sosial 

yang masih bermasalah dibeberapa tempat). 

2. Fauzi (2010) menjelaskan beberapa tantangan menuju ekonomi hijau 

yang bersifat sebagai hambatan, antara lain: a) kemauan politik 

(political will) dari pemerintah yang terkadang “swing” dalam 

menghadapi situasi yang mementingkan kepentingan jangka panjang.  

Hal tersebut dipengaruhi pula oleh dukungan politik yang masih 

parsial, sebagian masih pada tataran “sloganeering”; b) pemerintah 

daerah masih mengandalkan pendapatannya pada sumber daya alam 

yang ekstraktif (pandangan yang myopic, mementingkan kepentingan 

sesaat atau jangka pendek); c) Bottleneck birokrasi juga masih 

dirasakan sebagai penghambat untuk pengembangan green investment. 

Demikian juga”green banking” yang bisa menjadi pendukung dalam 

aspek finansial masih terkendala pada investasi yang konvensional, 

sebagai contoh investor yang akan membangun property akan lebih 

mudah meminjam uang di bank daripada investor yang akan 

membangun taman kota; d) aspek legal dalam pengembangan ekonomi 

hijau  belum berjalan dengan baik yangtercermin dari adanya benturan 

aturan perundang-undangan dan aturan-aturan turunan lainnya. 

Banyak aturan perundang-undangan di Indonesia yang sering konflik 

satu sama lain,sebagai contoh UU 4/2009 tentang Mineral dan Batubara 

dan UU 41/1999 tentang Kehutanan. Disharmoni peraturan perundang-

undangan tersebut, tentu akan menyulitkan pengembangan ekonomi 

hijau baik pada tingkat nasional maupun regional dan lokal; e) 

penelitian dengan pengarus utamaan ekonomi masih pada topik 

ekonomi makro; dan f) rendahnya willingness to pay untuk nilai dan 

jasa lingkungan. 

3. Brown (2010) berpendapat bahwa untuk mencapai ekonomi hijau, 

pemerintah memegang peranan penting dalam menyiapkan kebijakan 

lingkungan. Pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun 

kota, merupakan mitra yang dapat berperan dalam  penyediaan sarana 

dan prasarana (sanitasi, jalan, air); perbaikan rencana tata ruang dan 

pilihan transportasi lokal; penanganan permasalahan lokal;  penilaian 

dan penanganan prioritas lingkungan setempat; penegakan hukum dan 

penguatan pesan dari kebijakan nasional ; persiapan untuk tantangan 
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masa depan untuk mengatasi kebutuhan adaptasi perubahan iklim; dan 

pengenalan dan pengarahan sasaran pada populasi yang rentan. Disisi 

lain, untuk mencapai ekonomi hijau, pemerintah daerah menghadapi a) 

pertumbuhan penduduk dan laju urbanisasi yang tinggi, sehingga 

tingkat kerentanan  penduduk terhadap ancaman lingkungan juga 

tinggi; b) penegakan zonasi yang lemah dankurang terpeliharanya 

infrastruktur berkontribusi terhadap kehidupan 25 juta orang di 

daerah kumuh dan permukiman informal; c) dampak bencana yang 

tinggi karena frekuensi dan paparan kejadian bencana yang tinggi, 

tetapi kemampuan penanggulangan bencana rendah; d) variabilitas 

iklim dan perubahan yang meningkatkan tingkat resiko dari perubahan 

iklim, yaituberdampak pada produksi pangan, ketidakpastian cuaca, 

tingkat kejadian banjir maupunkekeringan; e) pemetaan kerentanan 

diperlukan untuk mengidentifikasi ancaman dan peluang prioritas; f) 

penilaian dan pengembangan sarana prasarana dan kapasitas 

berdasarkan perspektif lokal; g)degradasi lingkungan melemahkan 

potensi pembangunan ke depan karena masyarakat menanggung biaya 

degradasi lingkungan, terutama masyarakat miskin karena kapasitas 

dan resiliensinya rendah; dan h)distorsi subsidi dan kebijakan status 

quo. 

4. Pangerang (2013) menyebutkan tantangan yang dihadapi dari segi 

legislasi  adalah pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) setiap tahunnya belum secara rigid membahas dan menetapkan 

arah kebijakan penganggaran pembangunan yang proenvironment.  Pro 

growth, pro poor dan pro job telah diatur didalam batang tubuh APBN, 

tapi Pro Environment belum. Oleh karena itu dalam rangka 

mewujudkan ekonomi hijau,  ukuran pengganggaran pro enviroment 

yang lebih rigid  harus tertangkap didalam batang tubuh UU APBN. 

5. Yusuf (2010) menyebutkan prasyarat pelaksanaan pembangunan untuk 

menuju ekonomi hijau belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Tiga 

prasyarat tersebut adalah a) kemauan politik (political will) dari 

pemimpin di tingkat nasional dan di tingkat regional/lokal; b) 

pengarusutamaan ekonomi hijau dalam perumusan kebijakan, 

perencanaan dan indikator ekonomi hijau; dan c) instrumen ekonomi 

dan non ekonomi yang efektif. 
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5.2 Peluang Menuju Ekonomi Hijau  

Peluang Indonesia menuju ekonomi hijau sesungguhnya cukup besar 

karena adanya berbagai pendanaan internasional yang tersedia. Pendanaan 

pada saat transisi menuju ekonomi hijau dapat diperoleh melalui  

pengembangan kebijakan publik 

tentang pendanaan dan mekanisme 

pendanaan yang inovatif (MoF, 

2009). Berkembangnya green 

market juga dapat dimanfaatkan 

dengan mengembangkan instrumen 

seperti carbon finance, green 

stimulus funds. Dalam dunia yang 

semakin membatasi karbon,ada 

kemungkinan terjadi ekspansi baik 

pasar swasta maupun lembaga keuangan publik untuk mendukung mitigasi 

perubahan iklim di negara-negara berkembang. Jika mekanisme 

penempatannya tepat, secara internasional dan nasional, Indonesia bias 

menjadi penerima utama pembiayaan tersebut. Indonesia saat ini 

menyumbang kurang dari 2% dari pasar Mekanisme Pembangunan Bersih 

(Clean Development Mechanism/ CDM). Menurut Kementerian Keuangan 

(Kemenkeu, 2009) sumbangan terhadap CDM dapat meningkat menjadi 10% 

dari arus pembiayaan masa depan karbon yang jauh lebih besar berdasarkan 

pangsa emisi seperti yang diperlihatkan Gambar 5.1. 

Peluang lainnya adalah pengembangan energi panas bumi. Energi panas 

bumi Indonesia sangat besar,yaitu 40% dari sumber energi panas bumi. Hal 

ini merupakan  peluang penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia (MoF, 

2009). Geotehermal adalah energi terbarukan dan tidak menghasilkan emisi 

karbon. Ketika dunia bergerak menuju masa depan rendah karbon, negara-

negara yang dapat menyediakan energi berbiaya rendah dan  rendah emisi 

akan memiliki keunggulan kompetitif yang kuat sehingga akan dapat 

memperoleh keuntungan ekonomis. Pembiayaan iklim dari negara-negara 

maju menjadi keuntungan nyata bagi negara-negara berkembang, 

 

Peluang  Indonesia untuk pelaksanaan 

pembangunan menuju ekonomi hijau  

sesungguhnya cukup besar.  Hal ini karena 

tersedianya dukungan pendanaan antara 

lain melalui pengembangan instrumen 

carbon finance, Green stimulus funds;  

skema CDM; pengembangan energi panas 

bumi (geothermal); reformasi subsidi 

BBM; dan pengembangan bioresources. 



KUMPULAN PEMIKIRAN PENGEMBANGAN GREEN ECONOMY DI INDONESIA (TAHUN 2010 – 2012) 

53 

 
Sumber: Ministry of Finance, 2009 

Gambar 5.1. Pembiayaan kebutuhan karbon di negara-negara berkembang, 

pembiayaan proposal, dan ukuran Mekanisme Pembangunan Bersih 

 

Peluang Indonesia untuk melangkah menuju ekonomi hijau harus 

dimanfaatkan dandilakukan pemerintah, karena pemerintah memainkan 

peran penting dalam menentukan kebijakan ekonomi. Peluang untuk menuju 

ekonomi hijau tersebut digambarkan sebagai berikut (Brown, 2010). 

1. Kebijakan (UU, aturan, harga, pajak) mentransformasi nilai ke dalam 

perilaku ekonomi. 

2. Jika diberikan subsidi untuk konsumsi BBM, maka akan didapatkan 

emisi GRK dan polusi udara.  Jika diberikan subsidi untuk pemanenan 

hutan  dan  industri penggergajian kayu, maka hasil yang akan 

diperoleh adalah kehilangan jasa ekosistem dan keanekaragaman 

hayati. 

3. Jika dipromosikan dan dukungankepada organisasi industri skala besar, 

maka industri skala keciladanvariasi mata pencaharian akan hilang. 

 

Untuk menuju ekonomi hijau, Yusuf (2012) mengusulkan model 

reformasi subsidi bahan bakar minyak yang dapat diterapkan di Indonesia 

dan dapat diterima secara politis. Pada dasarnya model ini menggunakan 

skema pentahapan dalam pengurangan subsidi BBM, dimana sampai pada 

waktu tertentu (Terminal Time atau T), subsidi untuk BBM sama dengan nol 

(Gambar 5.2). 
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Sumber: Yusuf, 2012 

Gambar 5.2.  Model untuk Reformasi Subsidi BBM yang dapat 

diterima secara politis di Indonesia  

Pengetahuan  kekayaan  keanekaragaman  hayati  sebagai  bioresource  I

ndonesia mempunyai  peranan  yang  penting  bagi  kehidupan  manusia,  bai

k  ditinjau  dari  segi  ekonomi,  kebudayaan  dan  ekologi.  Eksistensi manusia 

tidak  dapat  dipisahkan  dari hubungan  biologi  dengan 

lingkungannya. Bioresource merupakan salah satu modal dasar bagi 

berkembangnya beragam budaya dan suku bangsa di Indonesia. 

Pada  abad  ke-21  yang sering juga disebut sebagai abad biologi dan 

tahun 2010- 2020 sebagai dekade keanekaragaman hayati, industri yang 

akan maju pesat adalah "industri yang berbasis bioresource", yaitu farmasi, 

kesehatan, pangan dan pertanian, kosmetika, dan biomaterial (Gambar 5.3 

dan 5.4).  

LIPI (2013) menyebutkan bahwa Indonesia sebagai negara 

megadiversity ketiga di dunia setelah Brazil dan Kongo, mempunyai peluang 

yang besar untuk mengembangkan sumber daya hayatinya sebagai 

bioresources untuk ekonomi hijau. Dengan kekayaan keanekaragaman hayati 

yang dimilikinya, Indonesia dapat mengembangkan berbagai potensi 

keanekaragaman hayati seperti cadangan pangan, farmasi, energi, material, 

kelautan dan jasa lingkungan (Sukara, 2010). Untuk itu, perlindungan dan 

pemanfaatan yang bijaksana atas keanekaragaman hayati yang dimiliki 

menjadi sangat penting untuk selalu diupayakan dalam mengarungi abad ke-

21 yang sering juga disebut sebagai abad biologi atau abad hayati. Pada masa 
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ini, industri-industri yang  mengandalkan keanekaragaman hayati sebagai 

bahan baku dengan pengetahuan dan teknologi yang menyertainya akan 

tumbuh, dan hanya dimungkinkan untuk dapat dilakukan dalam kerangka 

besar pembangunan secara berkelanjutan. 

 

 
Gambar 5.3.  Sumberdaya hayati untuk pengembangan farmasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.4. Economic valuation of non timber product at low land forest in 

Province of Jambi, Sumatera – Indonesia  

 

No of Species

Fruits (51)

Vegetables (21)

Spices (6)

Rattan (8)

Medicinal (77)

Poisons (2)

Fire wood (45)

Craft and Art (65)

Construction (157)

Pulp/paper/plywood (27)

Sumber: LIPI, 2013 

Sumber: Sukara, 2010 
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BAB VI 

LANGKAH-LANGKAH INDONESIA MENUJU EKONOMI HIJAU 

 

6.1. Perspektif  Menuju Ekonomi Hijau  

Adanya benturan 2 (dua) kepentingan besar, yaitu pemanfaatan 

ekonomi dan kepentingan pelestarian lingkungan, menjadi hal yang cukup 

dilematis bagi bangsa Indonesia. Permasalahan sumber daya alam Indonesia 

tidak saja mengenai terkurasnya sumber daya alam untuk kepentingan 

ekonomi, tetapi juga menurunnya kemampuan lingkungan dalam 

menetralisasi bahan-bahan pencemar.   

Kondisi Indonesia pada saat ini, dimana: (i) sekitar 26% dari PDB 

Indonesia bersumber dari hasil pengelolaan sumber daya alam, seperti 

pertanian, kehutanan, pertambangan, energi, dan perikanan; (ii) sebagian 

besar angkatan kerja (hampir 

40%) bekerja dalam sektor 

pengelolaan sumber daya alam; 

(iii) pendekatan pembangunan 

yang masih belum 

memperhatikan aspek-aspek 

keberlanjutan, menyebabkan 

menurunnya ketersediaan 

sumber daya alam serta daya 

dukung dan daya tampung 

lingkungan; dan (iv) jumlah 

populasi penduduk kurang lebih 

237 juta orang pada tahun 2010) 

dengan rata-rata pertumbuhan 

per tahun sebesar 1,4 %, maka diperlukan implementasi pembangunan 

berkelanjutan secara nyata dalam perencanaan kedepan guna 

menanggulangi persoalan kemiskinan; mengantisipasi terjadinya krisis air, 

pangan, dan energi; serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan 

(Alisjahbana, 2012). 

Visi pembangunan jangka panjang yang tercantum dalam Undang-

undang No. 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional (RPJPN) tahun 2005–2025 adalah mencapai Indonesia yang 

mandiri, maju, adil dan makmur. Dalam upaya mencapai visi jangka panjang 

tersebut, Indonesia bersama dengan seluruh masyarakat dunia saat ini 

Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk 

pencapaian pembangunan berkelanjutan 

dilakukan melalui 4 (four) track strategy, yaitu 

pembangunan yang pro-growth, pro-job, pro-

poor dan pro-environment. Ini menunjukkan 

bahwa pilar-pilar pembangunan berkelanjutan 

mendapatkan perhatian yang sejajar dan 

sinergis dengan strategi pembangunan 

lainnya. Arah kebijakan pembangunan ke 

depan akan lebih menekankan pada efisiensi 

penggunaan sumber daya alam, meminimalkan 

kerusakan lingkungan, menurunkan emisi 

GRK, mengembangkan dan menerapkan 

produk dan teknologi bersih, atau saat ini 

lebih sering disebut sebagai pembangunan 

ekonomi hijau (Green Economy). 



KUMPULAN PEMIKIRAN PENGEMBANGAN GREEN ECONOMY DI INDONESIA (TAHUN 2010 – 2012) 

58 

menghadapi tantangan yang sangat serius, yaitu adanya penurunan kualitas 

sumber daya alam dan daya tampung lingkungan yang intensitasnya semakin 

tinggi. Hal tersebut mengisyaratkan perlunya pengelolaan pembangunan 

secara lebih terencana, terintegrasi, desentralistis, dan partisipatif dengan 

mempertimbangkan berbagai isu pembangunan, termasuk di dalamnya 

untuk mengarusutamakan konsep pembangunan berkelanjutan. Di samping 

itu, tata kelola lingkungan yang baik (good environmental governance), 

disertai dengan peningkatan kesadaran dan perilaku masyarakat menjadi 

kunci penting dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.  

Pemerintah Indonesia terus mengembangkan standar-standar, 

indikator, manual, dan  kerangka kebijakan untuk menunjang implementasi 

pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 1997, Indonesia telah menyusun 

National Sustainable Development Strategy (Agenda 21) yang berisi 

rekomendasi bagi pengelola sektor dalam penerapan prinsip pembangunan 

berkelanjutan hingga tahun 2020. Selain itu, telah pula ditetapkan bahwa 

pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu isu strategik yang 

diarusutamakan dalam RPJMN 2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah 

(RKP) setiap tahunnya. Dengan demikian, diharapkan dapat : (i) teradopsi 

secara integral pertimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor dan daerah; 

(ii) terpelihara kualitas lingkungan hidup yang ditunjukkan dengan 

membaiknya indeks kualitas lingkungan hidup; dan (iii) terpeliharaindeks 

kualitas lingkungan hidup yang disepakati, disusun, dan digunakan sebagai 

salah satu alat untuk mengukur pembangunan yang berkelanjutan.  

Pada masa yang akan datang,  kebijakan pembangunan diarahkan untuk 

mendorong pembangunan ekonomi yang efisien dan adil dalam 

mendistribusikan sumber daya. Selain itu, upaya memelihara ekosistem 

alam, dan upaya menekan ketergantungan pada bahan-bahan yang 

merugikan alam perlu terus ditingkatkan, sehingga perbaikan ekonomi 

nasional  tetap lestari dan berkelanjutan. Hal tersebut diimplementasikan 

melalui kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mencapai pembangunan 

berkelanjutan yang dilakukan melalui 4 (four) track strategy, yaitu 

pembangunan yang pro-growth, pro-job, pro-poor dan pro-environment. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa pilar-pilar pembangunan berkelanjutan 

mendapatkan perhatian yang sejajar dan sinergis dengan strategi 

pembangunan lainnya.Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional 

dalam RPJMN 2010-2014, untuk mencapai pertumbuhan 6-7% per tahun, 

kegiatan ekonomi Indonesia terus ditingkatkan   Hal tersebut berdampak 
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pada meningkatnya emisi GRK, walaupun saat ini masih relatif lebih rendah 

dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Emisi GRK Indonesia 

terutama disebabkan oleh  berkurangnya tutupan lahan (deforestasi),  dan 

borosnya pemakaian energi dalam proses produksi dan konsumsi. 

Kebutuhan energi untuk transportasi, industri, dan rumah tangga di 

Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, dan diproyeksikan mencapai 

sebesar 8-8,9 % per tahun.  

Berdasarkan hal tersebut, arah kebijakan pembangunan  di masa depan 

harus mengacu pada pembangunan ekonomi hijau yang  menekankan pada 

efisiensi penggunaan sumber daya alam, meminimalkan kerusakan 

lingkungan, menurunkan emisi GRK, dan mengembangkan serta menerapkan 

produk dan teknologi bersih. Dengan demikian, secara bertahap 

ketergantungan pada natural resource based akan semakin menurun.  

Singkatnya, pembangunan ekonomi hijau tidak lagi mengandalkan  

pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan 

lingkungan,  tetapi pada pengetahuan, teknologi, dan kearifan.  Pengetahuan, 

teknologi dan kearifan tersebut menjadi dasar dalam menjawab 

ketergantungan antara ekonomi dan ekosistem  dalam mempertahankan 

pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup. 

 

6.2. Inisiatif  Pengembangan Ekonomi Hijau 

Inisiatif ekonomi hijau telah 

mulai dirintis sejak tahun 1990an 

melalui program Natural resources 

assessment (NRA), PDRB Hijau, dan 

lain-lain (Fauzi, 2010). Inisiatif  

ekonomi hijau di Indonesia telah 

dilakukan dalam tingkat makro dan 

mikro dengan skala internasional, 

nasional dan lokal. Inisiatif berskala 

internasional dengan bantuan 

donor adalah REDD+ untuk sektor 

kehutanan. 

Inisiatif pada tingkat mikro yang dikembangkan masyarakat didasarkan 

pada kebutuhan lokal, dan ketersediaan sumber daya serta kearifan lokal 

seperti pada masyarakat Baduy, kampung Naga, dan sebagainya (Fauzi, 

2012). Masyarakat lokal tersebut memanfaatkan sumber daya alam secara 

Secara bertahap ketergantungan pada 

natural resource based akan semakin 

menurun.  Ekonomi  tidak mengandalkan 

lagi pembangunan ekonomi berbasis 

eksploitasi sumber daya alam dan 

lingkungan, namun pengetahuan, teknologi, 

dan kearifan akan menjadi basis yang dapat 

menjawab adanya ketergantungan antara 

ekonomi dan ekosistem untuk 

mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan 

kelestarian lingkungan hidup. 
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efisien dan ramah lingkungan. Skala inisiatif yang dilakukan masyarakat 

tersebut memang bersifat lokal dan sering dianggap sebagai cermin 

keterbelakangan, padahal didalamnya tertanam pesan efisiensi sumber daya 

dan pencegahan terhadap degradasi lingkungan dalam pemenuhan 

kebutuhan ekonomi masyarakat. 

Pada skala makro dan sektoral, pada saat ini hampir di semua sektor 

sedang dikembangkan berbagai inisiatif, yang dilakukan oleh pemerintah, 

masyarakat maupun swasta, antara lain pengembangan kebijakan dan 

program aksi di tingkat lokal. Secara rinci inisiatif program tersebut 

disampaikan pada Tabel 6.1. Dalam bidang hukum, perundang-undangan 

berkaitan dengan Inisiatif kebijakan ekonomi hijau   di Indonesia dapat 

dikelompokan sebagai berikut (Budiantoro, 2013; Kementerian 

PPN/Bappenas, 2011b) : 

1. Undang-undang yang membahas Pengelolaan Tata Guna Lahan, terdiri 

atas  4 UU yaitu UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang; UU No. 

27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; UU 

No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum; UU No.1 Tahun 2011 tentang perumahan 

permukiman 

2. Undang-undang yang membahas Energi terdiri atas:UU No. 30/2007 

tentang Energi; UU no 27/2007 tentang  Panas bumi; UU No 22/2009 

tentang transportasi; UU no 30/2009 tentang ketenagalistrikan. 

3.  Undang-undang yang membahas Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber 

Daya Alam secara berkelanjutan terdiri atas : UU No. 4/2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara; UU No. 32/2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU 5/1990 Biodiversity  

& Ecosystem; UU 7/2004 tentang sumberdaya Air ; UU No 18/2004 

tentang Perkebunan;No 19/2004 tentang Kehutanan 

4. Undang-undang yang membahas Pemerataan Kesejahteraan: UU  no 24 

/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; UU no 13/2011 

tentang Penanganan Fakir Miskin;  

5. Undang-undang yang membahas Ketahanan Pangan: UU No. 41/2009 

tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; RUU 

tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; RUU tentang Pangan 

6. Undang-undang yang membahas Pengelolaan limbah : UU no 18/2008 

tentang pengelolaan sampah.  
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Tabel 6.1.Inisiatif  Kebijakan Ekonomi Hijau di Indonesia 

 
Pemangku Kepentingan Inisiatif yang dikembangkan 

PEMERINTAH PUSAT 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional  

RPJPN; RPJMN; RAN GRK; Green PDRB.  

Kementerian Pertanian  1) Pengukuran produktivitas pertanian didasari penggunaan air ; 2) Aplikasi sistem 
penyerapan karbon bersih; 3) Kebijakan utk mendukung sistem pertanian lahan 
kering; 4) Kebijakan perkebunan yang menggunakan pohon penyerap karbon; 5)  
Penyediaan dana alokasi khusus untuk adaptasi dan mitigasi masalah lingkungan dan 

perubahan iklim; 6) Kebijakan untuk mendukung kegiatan pertanian yang 
meminimalkan "impor energi; 7) Program-program untuk lebih berkembang  Desa 
Mandiri Energi yang mendorong penggunaan sumber daya lokal energi terbarukan; 8) 
Program untuk mendukung budidaya rumput laut sebagai kegiatan penyerapan 

karbon; dan 9) Kebijakan untuk mendukung Sistem Minyak Sawit Berkelanjutan di 
Indonesia. 

Kementerian  Energi dan 
Sumberdaya Mineral  

1) Melaksanakan ketentuan wajib energi terbarukan; 2) Meningkatkan penggunaan 
energi terbarukan; 3) Meningkatkan penggunaan bahan bakar bersih (substitusi bahan 

bakar); 4) Melaksanakan komitmen efisiensi energi; 5) Mempromosikan bahan bakar 
peralihan/ diversifikasi energi; 6) Mempromosikan penghematan energi; 7) technologi; 
8) Mempromosikan  budaya dan gaya hidup  hemat energi. 

Kementerian Kehutanan Manajemen Hutan Berkelanjutan (SMF); Gerakan Nasional Rehabilitasi  Hutan dan 
Lahan (GNRHL); Pembayaran jasa lingkungan (PES). 

Kementerian Lingkungan 
Hidup 

1) Program GDP hijau;  2) Natural Resources and Environmental Assessment (NREA); 3) 
Economic Valuation; 4) Mempromosikan dan mengimplementasikan 3R (Reduce, Re-

use, Recycle) pada beragam institusi dan  komunitas secara umum; 5) Progam investasi 
untuk limbah berbahaya, Pemerintah menyediakan insentif dan subsidi untuk investasi 
dalam mengelola limbah berbahaya; 6) Program untuk mempromosikan dan 
menyebarkan konsep-konsep ekonomi hijau melalui kegiatan nasional dan regional, 

Penyusunan RAN Perubahan Iklim. 

Kementerian Keuangan  Green Paper (strategi kebijakan ekonomi dan fiskal untuk  mitigasi perubahan iklim) 

Kementerian Perindustrian 1). Penandatanganan Deklarasi Manila pada  September 2009 in Manila sebagai 

komitmen  Kementerian Perindustrian dalam mencapai Ekonomi Hijau; 2) 
Pengorganisasian Penghargaan Industri Hijau pada  Maret 2010; 3) menggunakan 
Konvensi Perusak Lapisan Ozon Montreal Protocol: Peraturan Menteri Perindustrian 
Nomor 33 Tahun 2007 tentang Larangan memproduksi  perusak Ozone dan 

memproduksi barang-barang yang menggunakan bahan perusak ozon ; 4) Peraturan 
Menteri Perindustrian No 86/2008 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Tata Cara 
Pemantauan Pemakaian Logo Halon Non & Non-CFC; 5) Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 24/2006 tentang impor BPO; 6) Melarang secara bertahap 
penggunaan  Hydro Chloro Fluoro Carbon; 7) Partisipasi industri dalam mendukung 

Protokol Kyoto: CDM PROJECT; 8) Melakukan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas 
sumber daya manusia dibidang 3R, Produksi dan Pasokan Karbon Rendah ; dan  9) 
Mengembangkan bimbingan teknis tentang Pengurangan Emisi CO2 untuk industri 
semen dan baja. 

Kementerian Perhubungan 1) Mengembangkan sistem Transit (BRT atau Semi BRT); 2) Menyediakan Traffic 
Demand Management (ERP, ITS/ATCS); 3) Mempromosikan Energi alternatif (Gas, Bio-
Diesel); 4) Mempromosi transportasi tidak bermotor; 5) Memadukan penggunaan 
lahan  and Transportasi; 6) Memadukan moda(Land, Sea and Air Transport); and 7) 

mempromosikan Berkendara Cerdas. 

Kementerian Pekerjaan 
Umum 

 Program  Pembangunan Kota Hijau (GCDP); 

Pemerintah Daerah 1) Pembayaran Jasa Lingkungan (PES); 2) Kota/Kabupaten Hijau; 3) Local initiatif 

Sektor Swasta  (IBCSD; 
Exim bank-ADB; 

Infrastruktur Hijau, Komunitas Hijau; efisiensi energi 

Organisasi 
Kemasyarakatan 

3R, Pengelolaan limbah,  Desa  mandiri energi 

Sumber: disarikan dari Ayuni, 2010; Fauzi,  2010;  Kemenkeu, 2009;  Kirmanto, et.al, 2012 
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6.3. Transisi Kebijakan Menuju Ekonomi Hijau 

 

Transisi menuju ekonomi hijau setiap negara berbeda-beda tergantung 

pada kondisi sumberdaya alam, dan sumberdaya manusia serta tingkat 

pembangunannya. Untuk menuju ekonomi hijau, UNEP (2010) 

merekomendasikan 11 sektor kunci 

yaitu pertanian, bangunan,  

kota, energi, perikanan, 

kehutanan, industri/ 

manufaktur, pariwisata, 

transportasi, air, dan limbah. 

Pertimbangannya ialah bahwa sektor –sektor tersebut mempunyai kekuatan 

sebagai pendorong menuju ekonomi hijau melalui peningkatan 

kesejahteraan dan keadilan sosial, penurunan resiko kerusakan lingkungan 

(UNEP, 2010b). Berdasarkan analisis terhadap sebelas sektor kunci tersebut, 

diperoleh 3 temuan utama yaitu (UNEP, 2011a): 

1. Berdasarkan prediksi model makroekonomi  tentang transisi menuju 

Ekonomi Hijau, ‘greening’ tidak hanya menghasilkan kesejahteraan berupa 

sumber daya alam, tetapi (dalam periode 6 tahun) juga meningkatkan 

rata-rata pertumbuhan GDP.  

2. Keterkaitan antara isu kemiskinan dan pengelolaan sumber daya alam 

adalah dalam bentukaliran keuntungan dari sumber daya alam yang 

diterima langsung oleh penduduk miskin. 

3. Salah satu transisi menuju ekonomi hijau ialah meningkatnya ‘green jobs’ 

yang secara tidak langsung menurunkan lapangan kerja dari ‘brown 

economy’. Namun ada periode hilangnya sejumlah lapangan kerja yang 

mengharuskan adanya re-skilling dan re-educating tenaga kerja. 

Selain itu, UNEP (2011a) juga menyebutkan beberapa pra-kondisi yang 

diperlukan untuk terwujudnya ekonomi hijau yaitu: i) kerangka kebijakan 

yang memberikan insentif untuk pengembangan ekonomi hijau dan 

menghapuskan kendala untuk green investment; ii) prioritas investasi dan 

pengeluaran pemerintah untuk area yang dapat mendorong sektor-sektor 

ekonomi hijau; c) mengurangi pengeluaran pemerintah untuk kawasan  yang 

mengeksploitasi SDA; d) menggunakan instrumen ekonomi, pajak dan 

market based instrument, untuk mendorong green investment; e) penguatan 

kapasitas. 

Pada masa transisi menuju Ekonomi Hijau, 

Indonesia sudah mengeluarkan kebijakan 

terkait dengan pembangunan rendah 

karbon, mendorong penggunaan sumber 

daya secara efisien, dan melibatkan peran 

serta masyarakat. 
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Pada masa transisi menuju Ekonomi Hijau, Indonesia sudah 

mengeluarkan kebijakan terkait dengan pembangunan rendah karbon, 

mendorong penggunaan sumber daya secara efisien, dan pelibatan aspek 

sosial. Berikut uraian kebijakan yang sudah ada untuk ketiga aspek tersebut: 

 

a. Pembangunan Rendah Karbon 

Indonesia, dengan penduduk lebih dari 237, 6 juta orang pada tahun 

2010, merupakan salah satu negara ekonomi utama dunia yang sedang 

berkembang dan penghasil emisi GRK. Menurut Dewan Nasional Perubahan 

Iklim (Jupesta, 2011), Indonesia mengeluarkan emisi sekitar 2,12 Gt CO2 

pada tahun 2005, yaitu sekitar 5% dari emisi GRK global. Sedangkan pada 

tahun 2020 diperkirakan besar emisi adalah 2,95 GT CO2. Sebagian besar 

emisi  GRK  yang dikeluarkan  Indonesia tidak berasal dari kegiatan industri, 

akan tetapi  berasal dari lahan gambut (dengan mayoritas disebabkan oleh 

kebakaran) dan perubahan penggunaan lahan. Saat ini profil emisi GRK 

Indonesia didominasi oleh emisi dari perubahan penggunaan lahan berupa 

degradasi hutan dan kebakaran gambut (MoF, 2009; Bratasida, 2010; 

Bappenas, 2011b). Namun, emisi dari sektor energi tumbuh dengan kuat 

sejalan dengan dengan pertumbuhan  ekonomi Indonesia.  

Menindaklanjuti komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi GRK  dan 

dalam rangka pembangunan rendah karbon, Pemerintah Indonesia sudah 

melakukan beberapa kegiatan  untuk memandu  agar Pembangunan Rendah 

Karbon tersebut dapat dicapai (Tabel 6.2). Pada tahun 2011, Pemerintah 

Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 61 tahun 2011 

tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN 

GRK).  RAN-GRK, tersebut berisi berbagai program/kegiatan mitigasi 

perubahan iklim dan kegiatan pendukung lainnya dalam upaya penurunan 

emisi GRK yang mencakup 5 (lima) sektor utama, yaitu : kehutanan dan lahan 

gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri, dan limbah (Bappenas, 

2011c). Kerangka waktu  RAN – GRK  mencakup 3 periode waktu yaitu: 

RPJMN 2009-2014; RPJMN 2014 – 2019; dan RPJMN 2019 – 2025 (Gambar 

6.1). Selanjutnya pada akhir tahun 2012, 28 Provinsi sudah menyelesaikan 

penyusunan RAD GRK.  Sampai dengan akhir April tahun 2013, 32 Provinsi telah 

menyelesaikan penyusunan RAD GRK.   
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Tabel 6.2. Kegiatan yang Telah Dilakukan untuk Mengurangi 

GRK di Indonesia 

 
Tahun Kegiatan 

2007 RAN Perubahan Iklim (kemen LH) 

2007 

 

‘Yellowbook’: Integrasi Perubahan Iklim kedalam Perencanaan Pembangunan ( secara 

berkala direvisi) 

2008 Penetapan Dewan Nasional Perubahan Iklim melalui Peraturan Presiden 

2009 Technology Needs Assessment (TNA) 

2009 Untuk mengkoordinasikan dukungan mitra pembangunan, Indonesia sudah 

membentuk Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), lembaga multidonor untuk 

mendukung pelaksanaan RAN GRK. 

2010 Indonesian Second National Communication (SNC) 

2010 Departemen Kehutanan Meluncurkan, Satu Miliar Pohon Indonesia,  regulasi ini 

diluncurkan pada bulan Januari 2010 untuk meningkatkan tutupan hutan di Indonesia. 

2010 Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) 

2011 Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) Perpres No. 

61/2011.RAN-GRK, tersebut berisi berbagai program/kegiatan mitigasi perubahan 

iklim dan kegiatan pendukung lainnya dalam upaya penurunan emisi GRK yang  

mencakup 5 (lima) sektor utama, yaitu: kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi 

dan transportasi, industri, dan limbah. 

2011 Perpres No.71/2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisari GRK. 

2011 Moratorium izin kehutanan yang baru dan pengembangan lahan gambut di Indonesia 

selama dua tahun, dimulai pada Mei 2011 

2012 Pedoman Penyusunan RAD GRK  

2012 28 Provinsi telah menyelesaikan penyusunan RAD GRK.  Sampai dengan akhir bulan 

April  2013, 32 Provinsi telah menyelesaikan penyusunan RAD GRK.   

 Sumber: disarikan dari Murniningtiyas, (2012); dan Yudha (2012) 
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2011a dan 2011c 

Gambar 6.1. Kerangka Waktu RAN-GRK  

 

b. Efisiensi Sumber Daya   

Indonesia telah melakukan beberapa program berkaitan dengan efisiensi 

sumberdaya. Pada tahun 2006 Pemerintah Indonesia mengeluarkan 

kebijakan Energy Mix. Kebijakan tersebut disokong oleh dua pilar, yaitu 

mengamankan pasokan energi dan meningkatkan pangsa energi terbarukan. 

Dengan  kebijakan tersebut  porsi energi  terbarukan terhadap energy mix 

total  diperkirakan akan meningkat dari 4% pada tahun 2006 menjadi 15 % 

tahun 2025, dengan komposisi energi 5%  berasal dari geothermal, 5 % 

berasal dari biofuel,dan 5 % berasal dari energi terbarukan lainnya yaitu 

angin dan tenaga surya (Jupesta, 2011). 

Sejak tahun 2011, upaya mewujudkan efisiensi energi antara lain 

dilakukan dengan pembiayaan dana bergulir  geothermal (Gambar  6.2). 

Program ini merupakan upaya pengunaan sumber energi alternatif dalam 

rangka mengurangi pengunaan sumber energi fosil.  
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. 

 

Sumber : Pangerang, 2013 

Gambar 6.2. Dana Bergulir Geothermal  

 

Program pembiayaan proyek efisiensi energi lainnya dilakukan oleh sektor 

swasta seperti program yang diluncurkan oleh Bank Exim bekerja sama 

dengan Asean Development Bank (ADB)  yaitu  program pembiayaan proyek 

efisiensi energy (Energy Efficiency Project Funds Program/ EEPFP). Program 

pembiayaan proyek efisiensi energi ini bertujuan untuk mengurangi 

hambatan yang ada melalui fasilitas ekspor-impor  dengan kepemilikan di 

Indonesia ("host") untuk mendapatkan pembiayaan utang lokal untuk EEPs 

yang diimplementasikan dengan tepat,  dengan syarat menarik secara 

komersial2. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) 

bekerjasama dengan sektor industri melaksanakan beberapa program 

efisiensi energi di Indonesia seperti ( Farouq, 2010): 

1. Mempromosikan Efisiensi Energi Melalui Optimasi Sistem dan Standar 

Manajemen Energi. 

2. Phasing out HCFC-141b. 

3. Demonstrasi  BAT and BEP dalam bahan bakar fosil - Fired Utilities dan 

boiler  Industry dalam merespon konvensi  Stockholm tentang POPs. 

4. Rencana regional untuk introduksi  strategi  BAT/BEP  pada kluster  

industri dari  Annex C  Article 5 Sectors di wilayah  ESEA. 

5. Pembangkit listrik tenaga Micro Hydro di  Pulau Nias, Provinsi Sumatra 

Utara.  

                                                             
2
Disarikan dari Indonesia Exim Bank in cooperation with Asian Development Bank, 2012, Energy 

Effisiency Project Finance Program. Seminar on Charting the Way to a Green Economy through  

Reforms: A Role for Ministry of Finance Jakarta, 23-24 October 2012 
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6. Pilot proyek  listrik dari energi arus laut (Marine Current Energy) di Pulau 

Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

 

c.   Inklusif  Secara Sosial  

Dalam konteks inkusif secara sosial,  transisi menuju ekonomi hijau di 

Indonesia  terlihat melalui implementasi   konsep green jobs,  dan Program 

kota hijau.   

Implementasi Green Jobs (ILO, 2012a) di Indonesia antara lain 

dilakukan melalui Program investasi infrastruktur padat karya. Visi yang 

mendasari program investasi infrastruktur padat karya adalah menciptakan 

lapangan pekerjaan di pedesaan sambil mendorong warga desa untuk hidup 

secara harmonis dengan alam.  

 

 Contoh Penerapan Green Jobs  

Program percontohan investasi hijau ini diterapkan di Desa Bedukan, Bantul Jogyakarta. 

Penduduk Bedukan mendirikan sebuah kelompok bernama Niti Rejeki, yang bergerak di 

bidang peternakan, seperti sapi, kambing, dan unggas, dengan menggunakan dana awal 

dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2009. Pada tahun 2011 Niti Rejeki 

mulai menggunakan teknologi tepat guna seperti biogas dan pembangkit listrik tenaga 

surya. Warga desa juga berusaha untuk mengurangi limbah dengan mengembangkan 

cara-cara kreatif untuk mengolah limbah. Limbah ternak dan pertanian dijadikan biogas 

dan kompos. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi membantu warga dalam 

menyusun sebuah rancangan pembangunan desa hijau, antara lain membangun embung 

di sepanjang sungai untuk mencegah banjir dan kekeringan, dan menciptakan sistem 

penampungan air sungai ketika banjir yang kelak dapat dipergunakan untuk irigasi 

pertanian. 

Selain di Bantul, konsep Green Jobs telah diterapkan pula di Gunung Kidul melalui Program 

pembangunan hijau melalui perhutanan masyarakat, sejak tahun 1986. Pendekatan yang 

digunakan Kementerian Kehutanan adalah dengan melibatkan masyarakat setempat 

dalam proses reboisasi.  Daerah Gunung Kidul dihijaukan dengan vegetasi produktif 

berupa pohon pinus dan kayu putih untuk menyeimbangkan kebutuhan antara 

melindungi hutan dan menciptakan kegiatan ekonomi. Selain menanam pohon pinus dan 

kayu putih, masyarakat juga dapat menanami lahan hutan tersebut dengan tanaman 

pangan. Dari 130 hektar hutan pinus, masyarakat dapat menyadap 100 ha pohon pinus 

untuk resin, yang nantinya dijual ke pedagang. Masyarakat memperoleh penghasilan dari 

minyak kayu putih yang dihasilkan dari penyulingan daun kayu putih yang dikumpulkan 

dari sekitar 4,000 ha hutan dan menjadi pemasok bagi dua pabrik modern dan dua pabrik 

tradisional.Limbah penyulingan minyak kayu putih yang berupa daun dimanfaatkan 

masyarakat untuk kompos dan bahan bakar untuk memasak. 

Sumber: ILO, 2012a 
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Pendekatan yang dipakai adalah menggabungkan investasi 

infrastruktur; pelatihan kewirausahaan; teknologi tepat guna; serta 

konservasi lingkungan. Salah satu strategi utama dari program ini adalah 

pemberdayaan masyarakat melalui investasi infrastuktur dan pembekalan 

keterampilan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dalam masa 

pelaksanaan program dan seterusnya. 

Program kota hijau adalah suatu program kolaborasi antara 

pemerintah daerah dengan masyarakat hijau, didukung oleh pemerintah 

provinsi dan difasilitasi oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Pekerjaan 

Umum) melalui bantuan teknis dan pemberian insentif (Kirmanto et al., 

2012).    

 

Contoh Penerapan Kota Hijau 

 

Banda Aceh, Bukittinggi, dan Yogyakarta dapat disebut sebagai pelopor gerakan peta hijau 

di Indonesia. Didukung oleh universitas lokal, kota-kota ini telah mampu 

mempublikasikan peta hijau pada skala yang berbeda: dari lingkungan sampai ke tingkat 

kota.  

 

Contoh praktek yang baik dalam mempromosikan kota hijau di Indonesia adalah kota 

Yogyakarta dan Solo. Kedua kota tersebut memberikan contoh yang baik tentang 

bagaimana menempatkan sebuah sistem transportasi publik yang ramah lingkungan.  

Di Kota Bandung, Denpasar, Malang dan Yogyakarta, telah muncul inisiatif untuk 

mendedikasikan jalur khusus untuk sepeda dan pejalan kaki, yang didukung oleh 

masyarakat setempat.  

 

Inisiatif yang baik untuk pengelolaan limbah hijau, dapat ditemukan di pinggiran 

Yogyakarta, di mana pengelolaan sampah terpadu, seperti pemilahan, daur ulang, dan 

pengomposan telah dilakukan. Untuk green building, program kota hijau juga telah 

mendorong penerapan bangunan ramah lingkungan di kota-kota besar, seperti Jakarta, 

Bandung, dan Medan.  

 

Pada tahun 2011, terdapat 60 dari 491 kabupaten dan kota, yang telah 

sepakat dengan dasar sukarela untuk bergabung dengan program  kota hijau  

dan mereka menandatangani komitmen untuk mempersiapkan dan 

kemudian menerapkan rencana aksi kota hijau. Ke-60 peserta Kota Hijau 

tersebut diseleksi oleh tim independen nasional melalui pendekatan berbasis 

penilaian mandiri. Kriteria seleksi adalah Kota/kabupaten memiliki: 

bupati/walikota yang visioner dan dengan kepemimpinan yang kuat dalam 

melakukan aksi; kinerja yang baik dalam disain dan manajemen perencanaan 

tata ruang; komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup   

ditunjukkan oleh kesediaan dan kesiapan untuk berbagi anggaran dalam 



KUMPULAN PEMIKIRAN PENGEMBANGAN GREEN ECONOMY DI INDONESIA (TAHUN 2010 – 2012) 

69 

mempersiapkan lahan untuk proyek percontohan dan membangun 

partisipasi publik yang kuat. Contoh-contoh yang baik dapat membawa 

dampak positif dan inspirasi kepada peserta lain program kota hijau. 
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BAB VII 

PERAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS DALAM  

PENGEMBANGAN EKONOMI HIJAU 

 

 
 

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/ Bappenas) 

mempunyai tugas membantu Presiden dalam melaksanakan tugas 

pemerintahan di bidang perencanaan 

pembangunan nasional. Dalam 

melaksanakan tugasnya, Kementerian 

PPN/ Bappenas menyelenggarakan 

fungsi3: (i) penyusunan Rencana 

Pembangunan Nasional; (ii) koordinasi 

dan perumusan kebijakan dibidang 

perencanaan pembangunan nasional; 

(iii) pengkajian kebijakan pemerintah di 

bidang perencanaan pembangunan nasional; (iv) penyusunan program 

pembangunan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara yang dilaksanakan bersama-sama dengan Departemen 

Keuangan; (v) koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-

sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk 

pembangunan bersama-sama instansi terkait; (vi) koordinasi kegiatan 

fungsional dalam pelaksanaan tugas Kementerian Negara Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Kementerian PPN/Bappenas; (vii) fasilitas dan 

pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang perencanaan 

pembangunan nasional; (viii) pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; (ix) 

penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang 

tugas dan fungsinya kepada Presiden; dan (x) penyelenggaraan pembinaan 

dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, 

ketatausahaan organisasi dan tatalaksana, sumber daya manusia, keuangan, 

kearsipan, hukum, perlengkapan, dan rumah tangga. 

Optimalisasi pencapaian implementasi ekonomi hijau dalam 

perencanaan pembangunan nasional sangat terkait dengan 

                                                             
3Permen PPN Nomor 005 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kementerian 

Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN). 

 

Bappenas sesuai tugas dan fungsinya 

telah melakukan 

perencanaan 

pembangunan nasional yang 

mengakomodasi dan mendorong 

pencapaian implementasi ekonomi 

hijau. 
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terakomodasinya elemen-elemen ekonomi hijau dalam pembangunan 

nasional.  Oleh karena itu, tersedianya berbagai program dan kegiatan 

pembangunan nasional yang mencerminkan implementasi ekonomi hijau 

sangat terkait dengan tugas pokok Kementerian PPN/Bappenas.  Sehingga 

berbagai program dan kegiatan menyangkut ekonomi hijau dalam dokumen 

Rencana Pembangunan Nasional bisa terwujud melalui penyusunan, 

koordinasi, perumusan, pengkajian, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, dan 

evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Adanya berbagai 

program dan kegiatan tersebut bisa memberikan kejelasan anggaran dan 

pelaksanaan pembangunan dalam mendorong pencapaian implementasi 

ekonomi hijau dalam pembangunan nasional. 

 

1. Peran dalam Kebijakan Pembangunan Nasional 

Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua 

komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka 

kebijakan pembangunan nasional Indonesia berlandaskan pada Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (UU SPPN) 

yang mengatur tentang perencanaan 

jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan pembangunan 

tahunan. 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata 

cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana 

pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang 

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat 

Pusat dan Daerah.  Saat ini, sistem perencanaan tersebut sudah diwujudkan 

dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 

2005-2025 (UU No. 17 Tahun 2007), Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJMN) 2004-2009 (Perpres No. 07 Tahun 2005) dan RPJMN 

2010-2014 (Perpres No. 05 Tahun 2010), serta Rencana Kerja Pemerintah 

(RKP) setiap tahunnya (Perpres). 

Visi dari RPJPN tahun 2005-2025 adalah mewujudkan “Indonesia yang 

mandiri, maju, adil dan makmur”. Dalam mewujudkan visi tersebut ditempuh 

melalui delapan misi pembangunan nasional. Isu lingkungan hidup, termasuk 

ekonomi hijau berada dalam payung visi (iv) Indonesia Makmur dan misi 

(vi) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari. Misi mewujudkan Indonesia 

Konsep ekonomi hijau pada dasarnya 

selaras dengan berbagai kebijakan 

pembangunan nasional di Indonesia. 
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asri dan lestari adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan 

yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, 

keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan 

tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada 

masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara 

penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya 

konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan 

lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya 

alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; 

memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan 

pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar 

pembangunan. 

Saat ini, Indonesia sudah memasuki tahap pembangunan jangka 

menengah kedua (RPJMN 2010-2014 dan RPJPN 2005-2025) yang 

merupakan tahap “Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan 

kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing 

perekonomian”.  RPJMN 2010-1014 yang memiliki visi: “Terwujudnya 

Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan” menjabarkan 

prioritas pembangunan nasional ke dalam 11 prioritas nasional (PN).  Isu 

lingkungan hidup berada pada visi Kesejahteraan Rakyat. Visi ini bertujuan 

mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan 

ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber 

daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini 

dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi 

melalui misi RPJMN 2010-2014, Melanjutkan Pembangunan Menuju 

Indonesia yang Sejahtera. 

Dalam 11 prioritas nasional, isu lingkungan termasuk ke dalam 

Prioritas Nasional (PN) 9 yaitu Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 

Penanggulangan Bencana (termasuk isu Perubahan Iklim). Selain itu, dalam 

RPJMN 2010-2014, isu lingkungan termasuk dalam agenda pertama 

pembangunan nasional, yaitu: Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan 

Kesejahteraan Rakyat.  Kebijakan lainnya yang terkait dengan isu ekonomi 

hijau adalah arahan Presiden di Tampak Siring Tahun 2010. 

Pengarusutamaan konsep pembangunan berkelanjutan dalam rencana 

pembangunan jangka menengah (RPJMN) juga telah mencerminkan konsep 

ekonomi hijau karena telah mengakomodasi aspek lingkungan, sosial, dan 

ekonomi (Triastuti, 2010).  Aspek lingkungan menyangkut peningkatan 
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kapasitas sumberdaya lahan dan air, serta kualitas udara. Aspek sosial 

menyangkut perlindungan struktur dan nilai sosial, serta peningkatan 

partisipasi masyarakat. Review yang dilakukan oleh Kementerian 

PPN/Bappenas bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup pada 

tahun 2012 menunjukkan adanya kemajuan yang cukup menggembirakan 

terhadap terhadap pelaksanaan dan pencapaian pembangunan berkelanjutan 

di Indonesia (Fauzi et al, 2012) .  

RPJMN juga mencakup berbagai kebijakan lintas sektor terkait isu 

perubahan iklim yang meliputi mitigasi, adaptasi, dan kegiatan pendukung.  

Berbagai sektor terkait mitigasi adalah: sektor kehutanan, lahan gambut, 

energi termasuk transportasi, industri dan pengelolaan sampah. Adaptasi 

meliputi sektor budidaya pertanian, kelautan dan perikanan, pesisir, 

infrastruktur, serta kesehatan. Sementara dukungan yang diperlukan terdiri 

dari dukungan data, informasi dan komunikasi, kapasitas kelembagaan, riset 

dan teknologi.  Inisiatif kebijakan yang telah dikembangkan saat ini terdiri 

dari:  

1. The Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR): diterbitkan 

pada bulan Maret 2010. Disusun dengan tujuan untuk mendukung visi 

pemerintah terkait isu perubahan iklim 29 tahun ke depan. Dokumen 

tersebut berisi analisis dan proyeksi mengenai temperatur dan kenaikan 

muka air laut, serta peta jalan sembilan sektor yaitu pertanian, energi, 

kesehatan, industri, kelautan dan perikanan, pengelolaan sampah, 

kehutanan dan transportasi.   

2. Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF): pada tahun 2009 

dikembangkan mekanisme pendanaan untuk mendukung inisiatif dalam 

isu perubahan iklim.  Tujuan dari ICCTF antara lain (i) untuk mendukung 

pencapaian pembangunan rendah karbon dan meningkatkan daya tahan 

Indonesia terhadap perubahan iklim; dan (ii) sebagai forum dialog 

kebijakan antara pemerintah Indonesia dan partner-pertner 

pembangunan lainnya.  Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan 

Perubahan Iklim ditetapkan melalui Keputusan Menteri PPN/Kepala 

Bappenas No:KEP.38/M.PPN/HK/03/2012.   

3. Rencana Aksi Nasional (RAN-GRK): merupakan tindaklanjut dari 

komitmen Indonesia dalam menghadapi permasalahan perubahan iklim 

yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam 

pidatonya di depan para pemimpin negara pada pertemuan G-20 di 

Pittsburgh, Amerika Serikat, 25 September 2009. Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk 
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menurunkan emisi GRK sebesar 26% pada tahun 2020 dari tingkat BAU 

dengan usaha sendiri dan mencapai 41% apabila mendapat dukungan 

internasional. Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK disahkan 

melalui Perpres No. 61 Tahun 2011. 

Komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan G-20 

di Pittsburgh dan COP-15 terkait isu perubahan iklim, bahwa Indonesia 

hingga tahun 2020 akan mengurangi emisi GRK sebanyak 26% tanpa 

bantuan negara lain atau sebanyak 41% dengan bantuan negara lain.  Guna 

mendukung hal tersebut, RAN-GRK akan difokuskan pada reduksi emisi GRK, 

dan peningkatan kapasitas penyerapan GRK (pengurangan karbon). RAN-

GRK sendiri memiliki prinsip: (i) tidak menghalangi pertumbuhan ekonomi 

dan memprioritaskan kemakmuran masyarakat; (ii) mendukung 

perlindungan komunitas miskin dan rentan; dan (iii) mengandung kegiatan 

utama berupa pengurangan emisi dan kegiatan pendukung untuk 

memperkuat kerangka kebijakan  

Selain itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Rapat Kerja 

Nasional di Istana Tampak Siring, Bali (18 April 2010) memberikan sepuluh 

arahan kebijakan mengatasi perekonomian Indonesia dalam jangka lima 

tahun ke depan.  Kesepuluh arahan tersebut mencakup: (i) Ekonomi harus 

tumbuh lebih tinggi; (ii) Pengangguran harus menurun dengan menciptakan 

lapangan kerja; (ii) Pengurangan kemiskinan; (iv) Peningkatan pendapatan 

perkapita; (v) Stabilitas ekonomi; (vi) Pembiayaan dalam negeri; (vii) 

Ketahanan pangan dan air; (viii) Ketahanan energi; (iv) Daya saing ekonomi; 

dan (x) Pembangunan ramah lingkungan. Arahan Presiden ini secara 

eksplisit menunjukkan perlunya pembangunan ramah lingkungan yang 

mendukung isu ekonomi hijau pada point kesepuluh.  Namun secara implisit 

seluruh point arahan tersebut juga mendukung isu ekonomi hijau baik dalam 

hal inklusif secara sosial, maupun pembangunan rendah karbon dan efisiensi 

sumber daya (Triastuti, 2010). 

Berbagai sektor pembangunan lainnya juga sangat terkait dengan isu 

ekonomi hijau. Hal ini terlihat dari adanya regulasi lain yang terkait 

(Bratasida 2010), seperti: (i) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang 

Energi; (ii) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup; (iii) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 

2006 tentang Kebijakan Energi Nasional; (iv) Instruksi Presiden Nomor 2 

Tahun 2008 tentang Penghematan Energi dan Air; (v) Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Sertifikasi 



KUMPULAN PEMIKIRAN PENGEMBANGAN GREEN ECONOMY DI INDONESIA (TAHUN 2010 – 2012) 

76 

Bangunan Ramah Lingkungan; dan (vi) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah 

Bahan Berbahaya dan Beracun. 

 

2. Peran dalam Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Menuju 

Ekonomi Hijau 

Penyusunan program pembangunan sebagai bahan penyusunan 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) merupakan 

salah satu fungsi Kementerian PPN/Bappenas yang dikerjakan bersama-

sama dengan Kementerian Keuangan. 

Rencana pembangunan jangka 

menengah dituangkan dalam dokumen  

RPJMN, sedangkan rencana 

pembangunan jangka pendek 

dituangkan dalam dokumen RKP. 

Rencana program dan kegiatan, serta 

pagu anggaran pembangunan nasional, 

terkait isu ekonomi hijau dalam RPJMN dan RKP mencerminkan inisiatif 

pemerintah dalam mendukung pencapaian tujuan ekonomi hijau. Oleh 

karena itu, perencanaan dan pendanaan pembangunan yang berorientasi 

inklusif secara sosial, pembangunan rendah karbon, dan efisiensi sumber 

daya akan sangat mendukung pencapaian tujuan ekonomi hijau. 

Saat ini, RPJMN Tahun 2010-2014 dan RKP setiap tahunnya telah 

berupaya mengintegrasikan isu keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi 

dan sosial. Walaupun sudah dilakukan berbagai upaya untuk menanggulangi 

kerusakan lingkungan hidup, pencemaran dan penurunan kualitas daya 

dukung lingkungan hidup terus terjadi. Untuk itu, diperlukan pengelolaan 

lingkungan hidup yang terintegrasi dari hulu ke hilir dan lintas sektoral. 

Selain itu, diperlukan suatu upaya pengintegrasian pembangunan 

berkelanjutan ke dalam pembangunan sektoral. Banyaknya pemangku 

kepentingan yang berperan dalam pembangunan berkelanjutan 

mengharuskan adanya koordinasi dan sinergi yang baik antar berbagai pihak 

tersebut. Setiap pihak mempunyai peran dan fungsi dalam menggerakkan 

subsistem yang membentuk sistem pembangunan berkelanjutan. Oleh 

karena itu, pembangunan berkelanjutan harus bersifat membuka akses 

seluruh pihak agar dapat berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan itu. Pemerintah diharapkan dapat memberikan arah, 

mendukung pencapaian 

tujuan ekonomi hijau

pembangunan rendah karbon, dan 

efisiensi sumber daya melalui konsep 

pembangunan berkelanjutan. 
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kebijakan, standar-standar, manual, serta kerangka kebijakan penunjang 

lainnya yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Sasaran 

pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan adalah: (i) teradopsinya 

secara integral pertimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor dan daerah; 

(ii) terpeliharanya kualitas lingkungan hidup yang ditunjukkan dengan 

membaiknya indeks kualitas lingkungan hidup dalam lima tahun ke depan; 

dan (iii) disepakati, disusun, dan digunakannya indeks kualitas lingkungan 

hidup sebagai salah satu alat untuk mengukur pembangunan yang 

berkelanjutan. Selanjutnya, pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan 

dilakukan dengan memperhatikan pilar lingkungan, sosial, dan ekonomi 

dalam menyusun kerangka strategis, struktur kelembagaan, strategi dan 

kebijakan nasional, sektoral dan wilayah, serta dalam proses perencanaan 

dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Pengarusutamaan pembangunan 

berkelanjutan juga harus dilakukan dengan memperhatikan permasalahan 

strategis lingkungan dan sosial yang ada. 

Rencana pembangunan nasional dijabarkan dalam tiga buku; yang 

terdiri dari buku I berisi tentang Prioritas Nasional, buku II berisi tentang 

Sinergi Antarbidang Pembangunan, dan buku tiga berisi tentang 

Pembangunan Berdimensi Kewilayahan. Dalam dokumen perencanaan 

pembangunan tersebut dijabarkan 11 pengarustamaan, lintas bidang, dan 

prioritas nasional dan tiga prioritas lainnya dalam pembangunan nasional; 

rencana tindak berbagai lintas-bidang pembangunan; rencana tindak 108 

Kementerian/Lembaga; dan rencana pengembangan tujuh wilayah di 

seluruh Indonesia. Selain itu, pada setiap matriks perencanaan 

pembangunan tersebut dicantumkan padaperkiraan rencana pendanaan 

yang diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan 

tersebut. 

Rencana pembangunan berupa prioritas nasional yang paling terkait 

langsung dengan isu ekonomi hijau adalah PN 9 berupa Program Aksi Bidang 

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. Prioritas nasional 9 ini 

memiliki tema: “Konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan, disertai 

penguasaan dan pengelolaan risiko bencana untuk mengantisipasi 

perubahan iklim”. Pelaksanaan PN 9 menjadi tanggung jawab Menteri Negara 

Lingkungan Hidup bersama Menteri Kehutanan; Menteri Negara Riset dan 

Teknologi; Menteri Keuangan; dan Menteri Perdagangan. 
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Rencana pembangunan berdasarkan bidang/sektor yang terkait erat 

dengan ekonomi hijau adalah Rencana Tindak Proritas Bidang Sumber Daya 

Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH).  Bidang SDA-LH meliputi berbagai 

prioritas bidang, yaitu: (i) Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, 

Perikanan, dan Kehutanan; (ii) Ketahanan dan Kemandirian Energi; (iii) 

Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan; (iv) 

Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup; (v) Peningkatan Konservasi dan 

Rehabilitasi Sumber Daya Hutan; (vi) Peningkatan Pengelolaam Sumber Daya 

Kelautan; dan (vii) Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam 

serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim. 

Sementara berdasarkan rencana tindak kementerian/lembaga, isu 

antar bidang dan kewilayahan, seluruhnya memiliki keterkaitan dengan isu 

ekonomi hijau. Rencana tindak lanjut dalam setiap rencana tindak 

kementerian/lembaga, prioritas pembangunan antar bidang, serta tersebar 

pula dalam rencana pengembangan seluruh wilayah Indonesia. 

Kunci pendanaan ekonomi hijau adalah menyeimbangkan keuntungan 

investasi dengan tanggung jawab investasi, serta internalisasi dari 

eksternalitas dikaitkan dengan pembiayaan ekonomi hijau (UNEP, 2009 

dalam Yusuf, 2010). Selain itu, diperlukan juga adanya sistem pajak yang baik 

guna mendorong keberlanjutan pertumbuhan ekonomi hijau. 

Hal yang bisa menyokong ekonomi hijau adalah mewujudkan 

instrumen pembiayaan dalam isu perubahan iklim. Instrumen pembiayaan 

untuk tindakan adaptasi perubahan iklim (KLH, 2012), antara lain: (i) 

pembiayaan publik untuk tindakan adaptasi di tingkat regional; (ii) APBD; 

(iii) Anggaran Nasional: Program Kementerian terkait dari APBN; (iv) Dana 

Alokasi Khusus (DAK); (v) Pajak dan Retribusi; (vi) Hibah/Pinjaman dari 

Kementerian terkait; (vii) Pinjaman dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP); 

(viii) Partisipasi sektor swasta melalui Public Private Partnership (PPP); (ix) 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR); (x) Asuransi; (xi) Jaminan dari 

Dana Jaminan Infrastruktur Indonesia (IIGF); dan (xii) Indonesian Climate 

Change Trust Fund (ICCTF). 

Peran Kementerian Keuangan dalam kebijakan ekonomi hijau selain 

bersifat formal juga bersifat sangat kuat, diperlukan, dan berkelanjutan 

(Archer, 2012). Dalam mendukung tercapainya tujuan ekonomi hijau, 

pemerintah berinisiatif menyusun berbagai kebijakan dan strategi 

pendanaan.  Salah satunya adalah strategi kebijakan ekonomi dan keuangan 

untuk mitigasi perubahan iklim di Indonesia (Kemenkeu, 2009).  Hal ini 
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dilakukan karena perubahan iklim merupakan ancaman serius bagi 

kesejahteraan ekonomi Indonesia. Kebijakan yang dituangkan dalam Buku 

Hijau bagian pertama (Green Paper 1) Kemenkeu ini menyangkut  skema 

perdagangan karbon dan memastikan kebijakan mitigasi perubahan iklim di 

seluruh K/L secara ekonomis berjalan efektif dan efisien.  Selain itu, hal ini 

dilakukan untuk mendukung kebijakan pragmatis dan efektif Indonesia, 

seperti dinyatakan Presiden Yudhoyono di forum internasional. Buku hijau 

ini menguraikan kerangka strategis jangka panjang, didasarkan pada prinsip 

ekonomi dan pengalaman internasional yang dapat memandu kebijakan 

iklim. Selain itu, strategi konkrit dipilih untuk kebijakan fiskal dan ekonomi 

untuk mitigasi perubahan iklim mengubah mitigasi. Fokus kebijakan 

ditekankan pada sektor energi dalam menetapkan paket kebijakan untuk 

energi panas bumi, dan di sektor kehutanan dan perubahan tata guna lahan 

dalam menetapkan bagaimana aksi daerah dalam perubahan iklim bisa 

mendapat insentif melalui mekanisme transfer fiskal Indonesia. 

Penjabaran strategi dan kebijakan tersebut disusun dalam bentuk Buku 

Hijau bagian kedua (Green Paper 2). Buku ini meliputi penjabaran mekanisme 

insentif bagi daerah yang berperan mereduksi emisi dari sektor lahan, serta 

penjabaran insentif kebijakan energi panas bumi dan efisiensi pasokan 

energi listrik (Kemenkeu, 2012). Tugas Kemenkeu dalam memastikan 

efisiensi biaya dalam pengembangan energi panas bumi adalah: (i) 

memunculkan program pengurangan risiko; (ii) memperbaiki kredibilitas 

finansial proyek; dan (iii) menciptakan insentif fiskal dan keuangan untuk 

mengurangi biaya proyek (Kemenkeu, 2011). Secara konkrit, Kemenkeu 

telah menetapkan kebijakan untuk mendukung pengembangan energi panas 

bumi, melalui fasilitas pendanaan panas bumi (Geothermal Fund 

Facility/GFF), serta insentif fiskal dan keuangan.  GFF dimunculkan dengan 

tujuan: (i) untuk menyerap sebagian dari risiko yang terkait dengan 

keberadaan reservoir panas bumi pada tahap awal (GFF untuk Pemerintah 

Daerah); (ii) untuk berbagi biaya dengan industri dalam penilaian reservoir 

dan keberadaan sumber daya hidrotermal; (iii) untuk melakukan eksplorasi 

rinci di permukaan; dan (iv) untuk pemboran sumur eksplorasi. 

Selain itu, Kementerian Keuangan telah menyusun laporan menyangkut 

hukum, peraturan dan kelembagaan (Legal, Regulatory and Institutional/LRI) 

lingkungan terkait perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam, serta 

hubungannya dengan tugas Kementerian Keuangan (Kemenkeu, 2010). 

Laporan ini memberikan gambaran berbagai peraturan dan kerangka 

kelembagaan terkait perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam.  
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Selain itu, dijabarkan tentang adanya duplikasi dan inkonsistensi dalam 

peraturan-peraturan tersebut, serta contoh adanya perbedaan antara 

praktek aktual dan perilaku yang diharapkan berdasarkan peraturan. 

Selanjutnya, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah 

berupaya mendukung kebijakan anggaran berbasis lingkungan hidup untuk 

pembangunan berkelanjutan dengan  melakukan: (i) identifikasi dan evaluasi 

berbagai kebijakan terkait dengan anggaran berbasis lingkungan hidup; (ii) 

penentuan indikator-indikator lingkungan hidup yang layak digunakan 

dalam asumsi APBN untuk penerapan kebijakan anggaran berbasis 

lingkungan hidup; dan (iii) perkiraan besarnya kebutuhan anggaran berbasis 

lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia. 
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BAB VIII 

TINDAK LANJUT 

 
 

 

Guna mewujudkan tujuan ekonomi hijau, perlu dilakukan berbagai 

langkah yang didukung oleh semua pihak sebagai tindak lanjut.  Dibawah ini 

adalah beberapa usulan tindaklanjut  dalam bentuk strategi,  kerangka 

institusi dan indikator untuk mengukur keberhasilannya, yang dirangkum 

dari hasil sintesis bab-bab sebelumnya. 

Strategi menuju ekonomi hijau dilakukan melalui tiga jalur, yaitu: (i) 

pembangunan rendah karbon melalui penurunan emisi gas rumah kaca; (ii) 

pengembangan jasa lingkungan melalui peningkatan promosi Indonesia 

Payment for Environmental Services 

(IPES), konservasi lokal, valuasi jasa 

lingkungan alami; dan (iii) 

peningkatan pemanfaatan sumber 

daya hayati berkelanjutan melalui 

pengarusutamaan keanekaragaman 

hayati dan jasa lingkungan, dengan 

menggunakan sumber daya yang 

telah ada. Untuk mendukung strategi 

ini diperlukan promosi inisiatif 

ekonomi berbasis hayati (bio-based 

economic initiatives) dan menyiapkan 

mekanisme pasar serta intervensi 

langsung oleh pemerintah untuk melaksanakan bio-based economy/green 

economy.  

Untuk mewujudkan strategi di atas diperlukan berbagai kegiatan, 

sebagai berikut:  

1) Sharing cost dalam penyediaan dan penyebaran teknologi; 

2) Pengintegrasian nilai keanekaragaman hayati dengan pertumbuhan, 

pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, dan 

penanggulangan perubahan iklim; 

3) Intervensi langsung dari pemerintah dalam pelaksanaan ekonomi 

berbasis bio (bio based economy) contoh: infrastruktur untuk industry 

Untuk menindaklanjuti perwujudan 

ekonomi hijau diperlukan strategi , 

kerangka institusi dan indikator untuk 

mengukur keberhasilannya. Strategi 

menuju ekononi hijau dilakukan melalui 

jalur pembangunan rendah karbon, 

jalur jasa lingkungan, dan jalur 

pemanfaatan sumberdaya hayati.   

Kerangka institusi  yang ditawarkan 

untuk mewujudkan ekonomi hijau 

adalah  pendirian National Biodiversity 

Center  beserta infrastruktur 

pendukungnya yang dilengkapi dengan 

berbagai indikator. 
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ekowisata, agrobiodiversity, bioprospecting dan penggunaannya dalam 

manajemen Industri, udara dan air farmasi; 

4) Peningkatan efisiensi dan efektifitas kebijakan fiskal strategis untuk mitigasi 

perubahan iklim guna mereduksi emisi GRK dalam strategi 

pembangunan jangka panjang dan jangka menengah melalui: (i) 

implementasi pajak karbon atau retribusi terhadap bahan bakar fosil 

seiring pengurangan subsidi energi secara bertahap; (ii) peningkatan 

akses pada pasar karbon internasional; (iii) penerapan instrumen 

insentif dan disinsentif untuk efisiensi energi, baik untuk sektor swasta 

maupun pemerintah daerah melalui DAK dan hibah langsung, guna 

meningkatkan investasi hijau dalam anggaran pemerintah daerah; (iv) 

peningkatan penerapan teknologi ramah lingkungan yang rendah emisi; 

serta (v) peningkatan penggunaan bahan bakar non-fosil; (vi) 

Peningkatan Insentif untuk pengembangan energi terbarukan dan 

percepatan pembangunan pembangkit listrik menggunakan energi 

terbarukan; 

5) Dukungan terhadap sektor kehutanan dan penggunaan lahan terkait 

ekonomi hijau melalui: (i) insentif dalam langkah pengurangan karbon 

oleh pemerintah daerah melalui sistem transfer fiskal antar pemerintah 

(khususnya DBH, DAK, atau mekanisme insentif regional lainnya); (ii) 

koordinasi antar kementerian terkait; dan (iii) peningkatan dalam sistem 

transportasi; 

6) Pemberian paket dan perbaikan program stimulus untuk menghasilkan 

pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja dalam jangka pendek, dan 

jangka panjang melalui: (i) perbaikan iklim skala rumah tangga dengan 

meningkatkan efisiensi kawasan pemukiman dan bisnis; (ii) peningkatan 

efisiensi bangunan pemerintah dengan efisiensi kebutuhan energi; (iii) 

pembangunan sekolah hijau dengan penyediaan dana untuk 

pembangunan sekolah baru dan renovasi secara efisiensi melalui dana 

dekonsentrasi; (iv) mewujudkan investasi transportasi massal dengan 

penyediaan dana siap pakai; (v) penyediaan dana investasi dalam 

infrastruktur jalan dan jalan bebas hambatan; (vi) mewujudkan kredit 

pajak produksi (Production Tax Credit, PTC) untuk energi terbarukan; 

(vii) mewujudkan kredit pajak investasi (Investment Tax Credit, ITC) 

untuk energi terbarukan; (viii) menyediakan kredit pajak terhadap 

pembelian kendaraan baru dengan menghentikan penggunaan 

kendaraan tua (13 tahun lebih); (ix) mewujudkan pajak kredit hibrida 

melalui penyediaan kredit pajak untuk kendaraan hibrid; (x) 

mewujudkan program penelitian dan pengembangan baterai melalui 
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investasi strategis dalam penelitian, pengembangan dan penyebaran 

sistem baterai canggih yang ramah lingkungan; serta (xi) mewujudkan 

program jaringan cerdas (smart grid) yang merupakan rangkaian 

teknologi dan aplikasinya yang bisa meningkatkan kepedulian terhadap 

biaya energi dan pengembangannya, termasuk fasilitasi terhadap 

teknologi jaringan listrik melalui kredit pajak, dana pendamping serta 

investasi penelitian dan pengembangan (litbang); 

7) Pengembangan dan peningkatan aspek kelembagaan dan hubungan 

internasional terkait ekonomi hijau melalui: (i) pengembangan 

hubungan baru berbasis mekanisme pasar karbon; (ii) pemberian 

kerangka peraturan yang lebih luas bagi perusahaan terkait kebijakan 

perubahan iklim di tingkat lokal dan nasional; (iii) peningkatan 

penegakan hukum dan peraturan; (iv) serta penerapan teorema 

perundingan dan coase; 

8) Tindakan yang lebih kuat untuk mendorong pembangunan  dengan 

memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam rangka menghadapi adanya 

ketidakpastian; 

9) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan insentif dalam 

berbagai aspek pendukung, seperti insentif pada bidang ekonomi, 

insentif pada nilai sosial, serta insentif pada bidang hukum dan 

penegakkannya. 

 

Kerangka institusi  yang ditawarkan untuk mewujudkan ekonomi hijau 

adalah  pendirian National Biodiversity Center, yang didukung oleh pendirian 

infrastruktur seperti International Center for Interdiciplinary Advance 

Research Facilities, peningkatan kapasitas dan ketersediaan sumber daya 

manusia, dan skema pendanaan dari nasional dan global. Tujuan yang ingin 

dicapai melalui kerangka institusi yang ditawarkan tersebut adalah 

pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, 

pengembangan ekonomi hijau, mengatasi perubahan iklim dan pencapaian 

target MDGs. 

Untuk mengukur keberhasilan pengembangan ekonomi hijau ada 

beberapa indikator yang dapat dipakai, antara lain: (i) peningkatan jumlah 

publikasi dan paten yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi hijau; 

(ii) peningkatan jumlah pemanfaatan sumber daya hayati yang digunakan 

untuk bahan pangan, kesehatan, energi, dan peningkatan kualitas 

lingkungan; (iii) peningkatan devisa dari kegiatan ekowisata; (iv) 

peningkatan jumlah sumber daya hayati dan turunannya dalam kegiatan 
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pasar ekonomi hijau; (v) penciptaan dan pengembangan inisiatif ekonomi 

hijau bersamaan dengan penciptaan lapangan kerja dan pengentasan 

kemiskinan; (vi) peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi; (vii) 

peningkatan  kesadaran masyarakat terhadap nilai sumber daya hayati; dan 

(viii) pengurangan tingkat  kepunahan sumber daya hayati seiring dengan 

peningkatan wilayah konservasi. 
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