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1. PENTINGNYA INSENTIF FISKAL BERBASIS EKOLOGI

I

NDONESIA diperkirakan akan mengalami penurunan kualitas lingkungan hidup yang semakin
dalam pada beberapa dekade yang akan datang. Indikasinya antara lain tutupan hutan primer
yang semakin menyusut dan diproyeksikan hanya akan tersisa sekitar 18,4% dari luas lahan
total nasional (189,6 juta ha) di tahun 2045 1. Penyusutan tutupan hutan tersebut diperkirakan akan
memicu terjadinya kelangkaan air baku khususnya pada pulau-pulau yang memiliki tutupan hutan
sangat rendah seperti Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Jika kecenderungan itu tidak berubah,
diperkirakan luas wilayah kritis air meningkat dari 6 persen di tahun 2000 menjadi 9.6 persen di tahun
20452 Selain itu kerusakan tutupan hutan berperan besar dalam meningkatkan emisi gas rumah
kaca (GRK). Tahun 2000, kontribusi emisi sektor kehutanan (AFOLU, termasuk kebakaran gambut)
mencapai sekitar 600,570 MTon CO2e meningkat menjadi 752,135 MTon CO2e pada 2016 atau
sekitar 52% dari total emisi nasional pada 20163.
Hingga tahun 2016, pemerintah telah berupaya menurunkan emisi GRK terutama melalui
pencegahan kebakaran lahan dan hutan, reforestasi dan percepatan perhutanan sosial. Upaya ini
telah berkontribusi menurunkan emisi sekitar 132,256 MTon CO2e pada 20164. Selain itu, pemerintah
juga terus berupaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui kebijakan perlindungan dan
pengelolaan hutan dan lahan yang berkelanjutan antara lain moratorium perijinan perkebunan kelapa
sawit (Inpres 8/2018), melanjutkan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan
lahan, melakukan restorasi lahan gambut, dan mengembangkan berbagai standar usaha berbasis
lahan berkelanjutan.
Berbagai upaya untuk menjaga dan melindungi lingkungan hidup termasuk tutupan hutan juga
dilakukan oleh pemerintah daerah. Sebagai contoh beberapa provinsi mengembangkan inisiatif
1 Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 per 14 Agustus 2019. https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/publikasi/rencana-pembangunan-dan-rencana-kerja-pemerintah/
2 Ibid
3 Indonesia 2nd BUR, 2018
4 ibid
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‘Provinsi Hijau’ seperti Aceh, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Papua Barat. Di tingkat
kabupaten juga dikembangkan inisiatif yang sama seperti di Kapuas Hulu dan Malinau (‘Kabupaten
Konservasi’), Sigi, Siak, dan Sintang (‘Kabupaten Hijau’). Inisiatif-inisiatif di atas memerlukan dukungan
berbagai pihak terutama pemerintah daerah di bawahnya untuk mencapai target pembangunan hijau
tersebut. Untuk itu perlu dikembangkan skema insentif bagi daerah-daerah yang memiliki komitmen
untuk menjaga dan melindungi lingkungan hidup.
Di beberapa negara, skema insentif ini dikembangkan melalui transfer fiskal kepada pemerintah
di bawahnya (negara bagian atau provinsi) sebagai penghargaan atas kinerja dalam pengelolaan
lingkungan hidup termasuk kehutanan. Sebagai contoh di negara bagian Parana, Brasil telah
menerapkan skema insentif ini (ecological fiscal transfer, EFT) yang dalam waktu hanya 8 tahun,
berhasil meningkatkan total kawasan lindung di Parana dari 637 ribu ha pada 1991 menjadi 1,69 juta
ha pada 2000 atau meningkat sekitar 165%5. Keberhasilan ini menginspirasi negara-negara bagian
lainnya di Brasil dan beberapa negara lain seperti Portugal (2007), India, Jerman, Australia dan Swiss6.
Di Indonesia, wacana mengenai EFT mulai berkembang dalam 2 tahun terakhir. Research Center
for Climate Change University of Indonesia/RCCCUI (Mumbunan, 2018) menginisiasi penambahan
variabel luas kawasan hutan dalam formula pembagian Dana Alokasi Umum (DAU)7 ke daerah. The
Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN, 2018) yang digagas oleh UNDP mendorong ada skema Dana
Insentif Daerah (DID) untuk keanekaragaman hayati8. Kemudian The Asia Foundation (TAF) bersama
jaringan masyarakat sipil9 mempromosikan EFT melalui 3 skema yaitu Transfer Anggaran Provinsi
berbasis Ekologi (TAPE), Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE10), dan Transfer
Anggaran Nasional berbasis Ekologi (TANE). Perbandingan ketiga gagasan EFT di atas dapat dilihat
dalam Tabel 1.
Hingga saat ini, wacana EFT yang dikembangkan melalui skema fiskal yang bersumber dari
anggaran pusat masih dalam berbagai proses diskusi untuk penajaman gagasan. Sementara skema
EFT yang dikembangkan pada tingkat provinsi dan kabupaten oleh TAF dan jaringan masyarakat sipil
sudah mulai berjalan di beberapa daerah yaitu Provinsi Kalimatan Utara11 dan Kabupaten Jayapura.12
Beberapa daerah lain sedang dalam proses pembahasan adopsinya, antara lain Papua, Papua Barat,
Kalimatan Timur, Riau, dan Aceh untuk skema TAPE dan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bener
Meriah dan Kabupaten Keerom, Kabupaten Supiori dan Kabupaten Kubu Raya untuk skema TAKE.
5 Ring, Irene. (2008). Integrating local ecological services into intergovernmental fiscal transfers: The case of the ecological ICMS in Brazil. Land Use Policy.
25. 485-497. 10.1016/ j. landusepol.2007.11.001.,
6 Menurut Mumbunan (2011), Portugal sudah menerapkan EFT pada 2007 sementara negara lainnya masih dalam proses pengusulan. Mumbunan,
Sonny (2011), Ecological Fiscal Transfer in Indonesia. PhD Dissertation 02/2011.
7 Mumbunan memilih DAU sebagai instrument EFT dengan pertimbangan antara lain besaran dana dan efek insentif bagi daerah, tujuan dan cakupan
penggunaan dana transfer, tingkat diskresi yang dimiliki daerah untuk penggunaan dana transfer, keberlanjutan dan kepastian perencanaan keuangan daerah,
tambahan dana baru, dan transparansi formula transfer. Mumbunan mengusulkan penambahan indikator luas hutan kedalam indeks wilayah yang sudah
ada dalam formula DAU. Mumbunan, Sonny (2018), “Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Kabupaten Kaya Hutan.” Disampaikan pada Konferensi Transfer Fiskal
Kabupaten Kaya Hutan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Jakarta, 18 September 2018
8 Innovative Finance for Diversity Through Ecological Transfer (EFT) http://www.biodiversityfinance.org/sites/default/files/content/knowledge_products/
EFT%20Infographic_0.pdf
9 Konsep EFT yang berkembang menjadi skema TAPE dan TAKE didiskusikan pertama kali oleh Joko Tri Haryanto (Peneliti Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan), Erman Rahman, R. Alam Suryaputra (TAF), Yuna Farhan, dan Ahmad Taufik. Selanjutnya, TAF mulai mengembangkan konsep TANE dan
melibatkan jaringan masyarakat sipil untuk mempromosikan EFT di provinsi dan kabupaten. Jaringan masyarakat sipil yang terlibat yaitu Pattiro, IBC, GeRAK
Aceh, FITRA Riau, Prakarsa Borneo, Bumi Kaltim, PLH Kaltara, Pt. PPMA Papua, KIPRa Papua, PERDU Papua Barat, Jari Borneo Barat, dan Pinus Sumsel.
10 Untuk saat ini, TAKE baru dikembangkan untuk pemerintah kabupaten. Penerapan TAKE pada pemerintah kota masih dalam proses kajian.
11 Untuk skema TAPE melalui Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara No. 6 Tahun 2019.
12 Untuk skema TAKE melalui Peraturan Bupati Kabupaten Jayapura No. 11 Tahun 2019.
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Tabel 1. Insiasi Transfer Fiskal Berbasis Ekologi di Indonesia

RCCCUI

BIOFIN – UNDP

TAF dan Jaringan
Masyarakat Sipil

Skema
transfer
fiskal

Berbasis kinerja (performance-based)
terhadap daerah
yang memiliki luas
tutupan hutan yang
besar (daerah kaya
hutan)

Berbasis kinerja
kepada daerah yang
berkinerja baik dalam
pengelolaan keanekaragaman hayati

Berbasis kinerja kepada
daerah yang berkinerja baik
dalam pengelolaan ekologi
termasuk menjaga luas
tutupan hutan.

Sektor

Kehutanan

Keanekaragaman
hayati

Kehutanan dan lingkungan
hidup

Instrumen
pengalokasian

DAU

DID

DID dan DPL (TANE),

Inisiator

Bantuan Keuangan Provinsi
(TAPE) dan Bantuan
Keuangan Kabupaten/ADD
(TAKE)

Sumber: data diolah
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Wacana EFT pada tingkat nasional memasuki perkembangan baru dimana pemerintah mulai
mengangkat skema fiskal baru tentang Dana Perlindungan Lingkungan (DPL). Hal ini disampaikan
Menteri Keuangan dalam Konferensi Transfer Fiskal Ekologis pada Agustus 2019 yang menyatakan
pemerintah berkomitmen untuk memberikan insentif kepada daerah yang menjaga hutan ataupun
berkontribusi terhadap pelestarian alam dan lingkungan melalui skema DPL. Lebih jauh Menteri
menyatakan salah satu indikator yang akan dinilai dalam skema DPL adalah luas kawasan lindung
(protected areas) yang meliputi hutan dan laut13. Wacana mengenai DPL ini sejalan dengan konsep
Transfer Anggaran Nasional berbasis Ekologi (TANE) yang dikembangkan TAF bersama Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan jaringan masyarakat sipil.

2. KERANGKA REGULASI PENGEMBANGAN EFT
Ada dua kerangka regulasi yang menjadi dasar pengembangan EFT di Indonesia yaitu regulasi
mengenai transfer fiskal antar pemerintah dan regulasi mengenai insentif berbasis ekologi yang
menjadi dasar pengembangan kriteria dan indikator ekologi.
Regulasi transfer fiskal antar pemerintah
Dalam konteks pengembangan TAPE dan TAKE, kerangka regulasi yang menjadi dasar utama
adalah Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang
menggantikan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 dengan perihal hal yang sama. Pasal 45
ketentuan ini menjelaskan jenis bantuan keuangan yang terdiri dari Bantuan Keuangan dari Daerah
Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Daerah Kabupaten. Pada pasal 67 ketentuan mengenai bantuan
keuangan dijelaskan lebih rinci lagi mencakup tujuan dan dasar pemberian bantuan keuangan, jenisjenis bantuan keuangan, dan sifat peruntukkan bantuan keuangan. Berdasarkan ketentuan ini, TAPE
dikembangkan sebagai bentuk bantuan keuangan yang peruntukkannya bersifat khusus (Bantuan
Keuangan Khusus, BKK) dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten dan TAKE merupakan
bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dengan tujuan tertentu yaitu
pemberian insentif kinerja berbasis ekologi. Khusus untuk TAKE karena dirancang sebagai bagian
dari Aloaksi Dana Desa (ADD), selain ketentuan di atas, ditambah juga dengan ketentuan mengenai
ADD yang diatur dalam Pasal 96 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan PP No.
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Adapun pengembangan TANE untuk saat ini didasarkan pada ketentuan mengenai Dana Insentif
Daerah yaitu Undang-Undang APBN yang sudah berjalan setiap tahun sejak tahun 2011. Ke depan,
pengembangan TANE dapat seiring dan menjadi masukan terhadap rencana pemerintah mengenai
skema transfer ke daerah berbasis ekologi yang disebut sebagai Dana Perlindungan Lingkungan
(DPL) seperti yang sudah disebutkan pada bagian lain paper ini.
Regulasi insentif ekologi
Sebagai bagian dari komimen terhadap Kesepakatan Paris (Paris Agreement), Indonesia telah
menetapkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The
United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi
Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). Artikel 5 Kesepakatan Paris
menyatakan perlunya pendekatan kebijakan dan insentif positif dalam rangka aktivitas penurunan
13 Bahan paparan Menteri Keuangan yang disampaikan dalam Konferensi Fiskal Transfer Berbasis Ekologi di Jakarta pada Agustus 2019.
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emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta pengelolaan hutan berkelanjutan, konservasi
dan peningkatan cadangan karbon hutan termasuk melalui pembayaran berbasis hasil.
Selain itu, pemerintah juga sudah mengembangkan instrumen ekonomi lingkungan
hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 tentang
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH). Namun sayangnya, ketentuan mengenai IELH
belum secara spesifik mengatur mekanisme insentif berbasil ekologi antar pemerintah. Insentif
yang diatur lebih diarahkan kepada perserongan dan badan usaha.
Tabel 2. Kerangka Regulasi Pengembangan EFT
Skema
EFT

TAPE

TAKE

TANE

Kerangka Regulasi Fiskal

Kerangka Regulasi Ekologi

Peraturan Pemerintah No. 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah pasal 45 dan 67
mengenai bantuan keuangan.

Artikel 5 Kesepakatan Paris sebagaimana
telah diratifikasi dalam UU No. 16 Tahun
2016.

Selain ketentuan di atas, ditambah
ketentuan yang mengatur tentang
Alokasi Dana Desa (Pasal 96 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun
2015 tentang Perubahan PP No.
43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014
tentang Desa)
Untuk saat ini didasarkan pada UU
APBN terkait dengan pengalokasian DID.
Ke depan, regulasi mengenai
TANE dapat merujuk kepada
ketentuan
mengenai
Dana
Perlindungan Lingkungan (DPL)
yaitu skema transfer dari pusat ke
daerah berbasis indikator ekologi
sebagaimana disampaikan Menteri
Keuangan pada suatu konferensi
di Jakarta, Agustus 2019.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, mengamanatkan
adanya kebijakan anggaran berbasis
lingkungan hidup di APBN dan APBD.
khususnya:
- Pasal 42 ayat (2) huruf c mengenai
instrumen ekonomi lingkungan hidup
dalam bentuk insentif dan disinsentif.
- Pasal 43 ayat (3) huruf h menjelaskan
lebih lanjut bahwa insentif diterapkan
antara lain dalam bentuk “sistem
penghargaan kinerja di bidang
perlindungan
dan
pengelolaan
lingkungan hidup”.
- Pasal 45 ayat (1) menyatakan
bahwa Pemerintah dan Pemerintah
daerah beserta DPR/DPRD wajib
mengalokasikan
anggaran
yang
memadai untuk membiayai: kegiatan
perlindungan
dan
pengelolaan
lingkungan hidup; dan program
pembangunan yang berwawasan
lingkungan hidup.

Sumber: data regulasi diolah
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3. INISIATIF TAPE, TAKE, TANE DALAM STRUKTUR TRANSFER FISKAL
Skema EFT yang dikembangkan oleh TAF dan jaringan masyarakat sipil secara umum merupakan
transfer fiskal dari pemerintah yang lebih tinggi (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota) kepada
pemerintah di bawahnya (provinsi, kabupaten/kota, dan desa) dalam jurisdiksi yang sama berdasarkan
kewenangan dan kinerja dalam perlindungan dan pengelolaan kehutanan dan lingkungan hidup.
Skema EFT pada tingkat nasional (TANE) dirancang sebagai bagian dari Transfer Ke Daerah dan
Desa (TKDD) melalui skema DID dan DPL dengan cara menambah kriteria dan indikator ekologi
pada kriteria DID dan DPL14. Sedangkan EFT pada tingkat provinsi (TAPE) dirancang sebagai bagian
dari transfer bantuan keuangan provinsi dan EFT pada tingkat kabupaten (TAKE) menjadi bagian dari
bantuan keuangan kabupaten yang bersifat wajib yaitu Alokasi Dana Desa (ADD).
Pemilihan skema TAPE dan TAKE didasarkan pada pertimbangan:
1. Instrumen fiskal dalam skema TAPE dan TAKE pada prinsipnya tidak menambah besaran bantuan
keuangan oleh Pemerintah Provinsi dan ADD oleh Pemerintah Kabupaten yang sudah ditetapkan
tetapi lebih mereformulasi mekanisme pengalokasian.
2. Pengelolaan urusan kehutanan dan lingkungan hidup memerlukan koordinasi dan kerjasama
antar tingkat pemerintahan daerah dan desa.
3. Sebagai manisfestasi komitmen pemerintah daerah terhadap perlindungan hutan, lingkungan
hidup dan pembangunan berkelanjutan.
4. Pemerintah daerah memiliki diskresi fiskal dalam pengelolaan bantuan keuangan oleh pemerintah
provinsi kepada kabupaten/kota dan dan alokasi dana desa dari pemerintah kabupaten/kota
kepada pemerintah desa.
5. Skema TAPE dan TAKE akan memperkuat peran pemerintah provinsi dan kabupaten dalam
melakukan supervisi dan pendampingan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah
desa dalam pengelolaan lingkungan hidup.

4. VARIASI FORMULA TAPE DAN TAKE
Sebagai skema insentif, TAPE dan TAKE (termasuk TANE) membutuhkan indikator-indikator yang
dapat menunjukkan kinerja suatu pemerintahan daerah (provinsi/kabupaten/kota/desa) dalam
melindungi lingkungan hidupnya. Indikator ini perlu tersedia pada tiap tingkat pemerintahan
daerah dan diperbaharui setiap tahunnya, sehingga pengukuran kinerja masing-masing level
pemerintahan daerah dapat diukur. Tentunya, semakin sederhana indikator yang digunakan,
semakin mudah penghitungan kinerja pemerintahan daerah yang bisa dilakukan.
Dalam kasus penyusunan indikator TAPE, dilakukan oleh tim pemerintah provinsi (umumnya
dikoordinasikan oleh BAPPEDA) dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait
untuk menyepakati indikator yang digunakan. TAF dan jaringan masyarakat sipil mengidentifikasi
ada 2 model penyusunan indikator yang bisa dipilih oleh pemerintah provinsi: pertama, single
data sebagai indikator yakni TAPE menggunakan hanya satu data yang dimiliki atau disusun oleh
pemerintah misalnya data tutupan hutan atau indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup/IKLH –bila ada data hingga di tingkat kabupaten/kota); kedua, multiple data
sebagai indikator TAPE yakni penyusunan indeks TAPE disusun berdasarkan data-data yang beragam
dan diberi nilai bobot tersendiri.
14 Ini hampir sama dengan yang dilakukan oleh BIOFIN, hanya indikatornya yang berbeda.
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Tabel 3. Instrumen Fiskal yang digunakan oleh TAF dan Jaringan Masyarakat Sipil

Skema EFT

Instrumen Fiskal

Regulasi Pelaksanaan

TAPE

Bantuan Keuangan Provinsi

Peraturan Gubernur yang mengatur bantuan
keuangan

TAKE

Bantuan Keuangan Kabupaten
terkait Alokasi Dana Desa

Peraturan Bupati mengenai mekanisme ADD

TANE

Dana Insentif Daerah dan Dana
Perlindungan Lingkungan

UU APBN, UU Hubungan Keuangan antara
Pusat dan Daerah

Secara umum, penyusunan formula TAPE dan TAKE di daerah didasarkan pada dua kriteria utama
yaitu kriteria relevansi dan ketersediaan data. Kriteria relevansi terkait dengan dua hal yaitu tujuan
dan prioritas pembangunan daerah dan indikator tersebut ada di dalam kewenangan kabupaten/
kota dinilai. Kriteria kedua adalah ketersediaan data indikator di setiap daerah, sehingga setiap
indikator dapat berlaku di setiap daerah, tidak hanya di daerah-daerah tertentu.
Dengan dasar kriteria seperti itu, maka formulasi TAPE dan TAKE di setiap daerah dapat berbedabeda. Tabel 4. menunjukkan variasi formulasi TAPE dan TAKE yang sudah ditetapkan maupun
merupakan usulan di daerah-daerah yang didampingi oleh TAF dan jaringan masyarakat sipil.
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Tabel 4. Indikator dan Bobot yang Digunakan dalam Penyusunan TAPE dan TAKE
di Beberapa Daerah di Indonesia

Daerah

Indikator dan Bobot

Instrumen

TAPE
Kalimantan
Utara
(Pergub No. 6
Tahun 2019)

1. Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Area Penggunaan Lain (APL) – 15%
Bantuan Keuangan
2. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) – 20%
Khusus
Berbasis
3. Pengelolaan persampahan – 25%
Ekologi
4. Perlindungan sumber daya air – 30%
5. Pencegahan pencemaran udara – 10%

Papua
(draf usulan)

1. Kepatuhan dokumen tata ruang (30%), dengan variabel:
a. RTRWK – 30%
b. KLHS RTRWK – 20%
c. PK RTRWK – 20%
d. RR/RDTR – 20%
e. KLHS RDTR – 10%
2. Kesesuaian pola ruang (30%), dengan variabel:
a. Kesesuaian RTRWK dengan RTRWP – 50%
b. Kesesuaian izin perkebunan dengan RTRWP – 50%
3. Komitmen pada ruang kelola adat (15%), dengan variabel:
a. Perda PPMHA – 50%
b. Perkada wilayah adat – 50%
4. Tutupan hutan (25%), dengan variabel:
a. Luas tutupan hutan – 40%
b. Perubahan luas tutupan hutan – 60%

Bantuan keuangan
dari sumber (usulan):
1. Dana Otsus
2. Dana Tambahan Infrastruktur

Papua Barat
(draf usulan)

1.
2.
3.
4.
5.

Bantuan keuangan
dari sumber Dana
Otsus

8

Kebijakan Hijau – 10%
Anggaran Lingkungan Hidup – 15%
Luas Kawasan Lindung – 25%
Tutupan Hutan di APL – 20%
Perubahan Tutupan Hutan di APL – 30%
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Daerah

Indikator dan Bobot

Instrumen

TAKE

Jayapura
(Perbup
11/2019)

1.
2.
3.
a.
b.
4.

Alokasi Dasar – 86%
Alokasi Proporsional – 10%
Alokasi Afirmasi – 3%
Jumlah kampung adat
Jumlah kampung adat persiapan
Alokasi Berbasis Kinerja berdasarkan IDM– 1%

Supiori
(Draft usulan)

1. Alokasi Dasar – 60%
2. Alokasi Proporsional – 20%
3. Alokasi Afirmasi – 15%
(terkait sektor pendidikan, kesehatan, infarstruktur dan
pemberdayaan masyarakat)
4. Alokasi Insentif Kinerja berdasarkan IDM dan tata kelola – 5%

Bener Meriah
(Draft usulan)

1. Alokasi Dasar – 85,6%
2. Alokasi Proporsional – 9,4%
3. Alokasi Afirmasi – 2,9%
a. Desa yang berbatasan dengan Hutan – 20%
b. Desa yang berbatasan dengan DAS – 20%
c. Desa yang memiliki dan menggantungkan pada sumber
mata air desa – 30%
d. Desa yang telah izin pengelolaan perhutanan sosial
atau memiliki usulan penetapan hutan desa – 30%
4. Alokasi Insentif Kinerja – 2,2%
a. Kebijakan pengelolaan sampah – 5%
b. Anggaran pengelolaan sampah di APBK – 30%
c. Ketepatan waktu perencanaan Qanun APBK – 30%
d. Ketepatan waktu pelaporan APBK – 35%

Bantuan
Keuangan
Kabupaten
(Alokasi Dana
Kampung)

Bantuan
Keuangan
Kabupaten
(Alokasi Dana
Kampung)

Bantuan
Keuangan
Kabupaten
(Alokasi Dana
Kampung)

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel di atas, pada kasus TAKE terlihat ada perubahan formulasi ADD dari semula
hanya dua variabel alokasi yaitu alokasi dasar dan alokasi proporsional bertambah dengan alokasi
afirmasi dan alokasi berbasis kinerja
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Gambar 1. Formula Pembagian ADD/ADK untuk Penyusunan TAKE

Alokasi Dana
Desa/Kampung
(ADD/ADK)

=

Alokasi
Dasar

+

Alokasi
PROPORSIONAL

+

Alokasi
Afirmasi

+

Alokasi
Berbasis
Kinerja

Keterangan:
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ADD/ADK

:

Alokasi Dasar

:

Alokasi Proporsional

:

Alokasi Afirmasi

:

Alokasi Berbasis Kinerja

:

Alokasi Dana Desa/Alokasi Dana Kampung yang dialokasikan minimal
10% dari Dana Transfer Umum dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Porsi ADD/ADK yang dialokasikan untuk membiayai penghasilan tetap
kepala desa dan perangkat desa. Kecuali di Bener Meriah ada tambahan
insentif wajib bagi Imam Kampung, BPD atau Petue, dan operator
Porsi ADD/ADK yang dialokasikan berdasarkan variabel jumlah
penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan kesulitan
geofrafis.

Porsi ADD/ADK yang dialokasikan dalam rangka membantu desa/
kampung tertentu yang dianggap perlu dukungan secara khusus
misalnya desa/kampung tertinggal, kampung adat, dll.
Porsi ADD/ADK yang dialokasikan berdasarkan capaian kinerja desa/
kampung dalam isu/sektor yang dinilai.
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5. SKEMA TANE
Menyambut wacana yang dikembangkan oleh Menteri Keuangan mengenai Dana Perlindungan
Lingkungan (DPL), TAF bersama dengan KLHK dan jaringan masyarakat sipil mendiskusikan
pengembangan konsep Transfer Anggaran Nasional berbasis Ekologi (TANE). Dalam jangka pendek,
konsep ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk penambahan kriteria DID tahun 2021 dan dalam
jangka panjang dapat menjadi masukan bagi Pemerintah dalam proses pengembangan konsep DPL
yang akan dituangkan dalam RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Dalam konsep
di atas, TANE didefinisikan sebagai transfer keuangan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah
sebagai insentif atas komitmen dan kinerjanya dalam melindungi hutan dan lingkungan hidup.
Secara umum ada dua kategori indikator yang digunakan dalam formulasi TANE yaitu indikator
proses dan indikator outcome (lihat Tabel 5). Untuk saat ini, indikator TANE kabupaten/kota meliputi
indikator proporsi anggaran dan inovasi kebijakan daerah.

Tabel 5. Usulan Formula TANE oleh TAF dan Jaringan Masyarakat Sipil

Indikator/Sub Indikator

Bobot

Data yang digunakan

TANE Provinsi
PROSES
Proporsi anggaran
lingkungan hidup.

untuk

fungsi

10%

Proporsi Anggaran Fungsi LH Provinsi pada tahun saat penilaian.

Inovasi dan kebijakan daerah yang
pro-lingkungan hidup dan kehutanan.

15%

Peraturan Daerah atau Peraturan/Keputusan Gubernur yang terbit hingga tahun saat penilaian.

OUTCOME
Luasan tutupan hutan.

15%

Tutupan lahan berhutan provinsi pada tahun saat
penilaian.

Perubahan luasan tutupan hutan.

30%

Perubahan tutupan lahan berhutan provinsi
dibandingkan dengan tahun saat peniliaan dan
tahun sebelumnya.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
(IKLH)

10%

IKLH pada tahun saat penilaian.

Perubahan IKLH.

20%

Perubahan IKLH dibandingkan dengan tahun
saat penilaian dengan tahun sebelumnya.

TANE Kabupaten/Kota
Proporsi anggaran
lingkungan hidup.

untuk

fungsi

40%

Proporsi Anggaran Fungsi LH Kabupaten/kota
pada tahun saat penilaian.

Inovasi dan kebijakan daerah yang
pro-lingkungan hidup dan kehutanan.

60%

Perda atau Peraturan/ Keputusan Bupati/walikota yang terbit hingga tahun saat penilaian.

Sumber: usulan formula dan indikator TANE
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Kementerian Keuangan telah mengambil inisiatif pengalokasian Dana Desa yang memasukkan
variabel alokasi berbasis kinerja dalam APBD Tahun 2020 berdasarkan pencapaian kinerja dalam
pengelolaan keuangan desa dan pencapaian hasil pembangunan. Sementara itu, Kabupaten Jayapura
telah menerapkan variabel alokasi berbasis kinerja dalam pembagian ADK dengan menggunakan
Indeks Desa Membangun (IDM) yang di dalamnya terdapat indikator ketahanan lingkungan hidup
(lihat Kotak 1).

Kotak 1. Peluang Pengembangan TANE Desa melalui Reformasi Pengalokasian Dana
Desa Berbasis Kinerja
Pada tahun anggaran 2020, transfer Dana Desa (DD) mulai memperhitungkan aspek kinerja dalam
penentuan alokasi nilai transfernya. Hal ini telah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN
Tahun Anggaran 2020 (Pasal 9 ayat 4). Pada tahun-tahun sebelumnya, transfer DD hanya berdasarkan
pada Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Formula. Pada tahun 2020 nanti, transfer DD akan
ditambah dengan Alokasi Kinerja, yang akan diberikan kepada desa dengan kinerja terbaik. Dalam
bagian penjelasan UU APBN dinyatakan bahwa penilaian kinerja desa terbaik didasarkan pada aspekaspek: 1) pengelolaan keuangan desa; 2) pengelolaan Dana Desa; 3) capaian keluaran (output) Dana
Desa; dan 4. capaian hasil (outcome) pembangunan desa.
Skema alokasi kinerja dalam transfer DD ini sebelumnya telah diimplementasikan oleh Pemerintah
Kabupaten Jayapura dalam transfer Alokasi Dana Desa (ADD). Melalui Peraturan Bupati No. 11/2019
tentang Alokasi Dana Kampung Tahun 2019. Dalam menentukan kinerja desa dengan terbaik,
pemerintah kabupaten Jayapura menggunakan data dari penilaian Indeks Desa Membangun (IDM)
yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ada
tiga indeks dalam IDM, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks
Ketahanan Lingkungan.
Dengan ditambahkannya aspek alokasi kinerja dalam transfer DD, dapat membuka peluang diusulkannya
skema kebijakan TANE hingga sampai ke tingkat Desa, dengan menggunakan DD.

6. TAHAPAN PELAKSANAAN EFT
Berdasarkan pengalaman TAF dan jaringan masyarakat sipil di beberapa daerah, tahapan
pelaksanaan EFT di daerah cukup bervariasi dari sisi aktivitas maupun periode penerapannya. Tetapi
secara umum, ada 4 tahapan yang penting dalam melaksanakan EFT di provinsi dan kabupaten (lihat
Gambar 2) dimulai dari penyusunan konsep, koordinasi dengan daerah penerima, pelembagaan dan
pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi.
Tabel 6 di bawah ini menjelaskan proses pada setiap tahapan dan pihak-pihak yang relevan dalam
proses pelaksanaan EFT di daerah. Isu utama pada tahap penyusunan konsep adalah pemilihan
indikator-indikator ekologi yang akan digunakan sebagai variabel dalam formulasi EFT. Kriterianya
adalah indikator tersebut harus berlaku di semua daerah dan datanya dapat diperbarui setiap waktu
agar dapat dievaluasi perubahannya.
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Gambar 2. Tahapan Penerapan EFT di Provinsi dan Kabupaten

Pemantauan
& Evaluasi

Penyusunan
Konsep EFT

Tahapan
Penerapan EFT
DI PROVINSI
DAN KABUPATEN

Pelembagaan &
Pelaksanaan

Koordinasi
Daerah
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Tabel 6. Tahapan Pelaksanaan EFT di Provinsi dan Kabupaten
Tahapan

Proses
-

Pihak Yang Terlibat

Memilih dan menetapkan indikatorindikator kinerja ekologi yang akan dinilai
kinerjanya.
Menyusun
formulasi
indeks
EFT
berdasarkan indikator-indikator yang
terpilih.
Mensimulasikan EFT.

Bappeda, Dinas Kehutanan dan
Lingkungan Hidup, BPS, Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah, OPD
lain yang relevan.

Koordinasi
Daerah

Membahas konsep EFT untuk mendapatkan
masukan dan dukungan dari stakeholders
pemerintah daerah/desa penerima EFT.

Bappeda provinsi, Bappeda Kabupaten/
Kota, Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan
Desa,
Badan
Pengelolaan
Keuangan Daerah, Pemerintah Desa,
dan stakeholders lain yang relevan.

Pelembagaan
EFT

Untuk bisa dilaksanakan secara berkelanjutan,
konsep EFT selanjutnya dituangkan dalam
regulasi daerah (peraturan daerah dan/
atau peraturan kepala daerah), dokumen
perencanaan dan penganggaran daerah, dan
dokumen lain yang relevan, seperti RAD-GRK.

Pemerintah Provinsi/Kabupaten, DPRD
Provinsi/Kabupaten (bila dalam bentuk
Peraturan Daerah)

Monitoring
dan Evaluasi

Menetapkan
mekanisme
monitoring
dan evaluasi atas pelaksanaan EFT untuk
mengukur sejauhmana efektifitasnya dalam
meningkatkan kinerja indikator-indikator
ekologi pada daerah penerima.

Bappeda,
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa,
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah,
Dinas Kehutanan dan Lingkungan
Hidup.

Penyusunan
Konsep EFT

-

Pada tahap koordinasi daerah, isu utamanya adalah bagaimana daerah-daerah calon penerima
EFT memahami dan mendukung konsep ini terutama terkait penggunaan indikator dan dampaknya
terhadap besaran fiskal yang diterima oleh masing-masing daerah.
Tahap pelembagaan sangat strategis untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan EFT.
Pelembagaan dilakukan melalui kerangka regulasi maupun pengarusutamaan di dalam perencanaan
dan penganggaran daerah. Sejauh ini, kerangka regulasi EFT yang sudah ditetapkan baru pada tingkat
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara (lihat Kotak 2) dan Peraturan Bupati Jayapura (lihat Kotak 3).
Idealnya, pengaturan EFT ditetapkan pada Peraturan Daerah agar lebih dipastikan keberlanjutan
penerapannya.
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Kotak 2. Studi Kasus Penerapan TAPE Di Provinsi Kalimantan Utara
Provinsi Kalimantan Utara menjadi yang pertama di Indonesia dalam menerapkan EFT dalam bentuk
transfer bantuan keuangan provinsi berbasis ekologi (TAPE). Pelaksanaan EFT di Kalimantan Utara diatur
dalam Peraturan Gubernur No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan
Utara No. 49 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja
Bantuan Keuangan.
Peraturan Gubernur tersebut mengatur peruntukan baru untuk bantuan keuangan berbasis ekologi.
Sebelumnya, bantuan keuangan khusus hanya dialokasikan untuk lima kegiatan, yakni: tambahan
penghasilan bagi tenaga pendidik; tambahan penghasilan bagi tenaga kependidikan; tambahan
penghasilan penyuluh pertanian lapangan; tambahan penghasilan penyuluh perikanan yang sumber
pendanaannya berasal dari APBD; dan dana bantuan operasional sekolah daerah. Peraturan yang
baru mengatur penggunaan bantuan keuangan berbasis ekologi yang diarahkan untuk 5 kegiatan
yaitu:
1. Pencegahan kebakaran hutan pada areal penggunaan lain (APL).
2. Perlindungan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
3. Pengelolaan persampahan
4. Perlindungan sumber air, dan
5. Pencegahan pencemaran udara.

Kotak 3. Studi Kasus Penerapan TAKE Di Kabupaten Jayapura
Jayapura menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang menerapkan EFT (TAKE) dalam formula Alokasi
Dana Kampung (ADK/ADD). Kebijakan ini ditetapkan dalam Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2019
tentang Alokasi Dana Kampung Kabupaten Jayapura. Berbeda dengan ADD/ADK konvensional, ADK
Jayapura menambahkan proporsi alokasi insentif dan alokasi afirmasi, selain alokasi dasar dan alokasi
proporsional. Indikator ekologi termasuk di dalam proporsi alokasi insentif yang diperoleh dari Indeks
Desa Membangun (IDM). Dana TAKE bisa digunakan oleh pemerintah kampung untuk mendukung
peningkatan kapasitas pemerintahan kampung, pemenuhan layanan dasar, penanggulangan
kemiskinan kampung, peningkatan ekonomi kelompok masyarakat dan perlindungan lingkungan
hidup.
Pada tahun 2019, Jayapura mengalokasikan anggaran ADD sebesar 76 milyar yang terdiri dari alokasi
dasar Rp 66 milyar (86%), alokasi proporsional Rp 7 milyar (10%), alokasi affirmasi Rp 2,5 milyar
(3%) untuk 34 kampung, dan alokasi insentif kinerja Rp 775 juta (1%) diberikan kepada 37 dari 144
kampung.

Terakhir adalah tahapan pemantauan dan evaluasi. Tahapan ini penting untuk memastikan EFT
bisa berjalan dengan baik dan terus disempurnakan pelaksanaannya. Hasil pelaksanaan EFT perlu
dievaluasi untuk mengetahui sejauhmana efektifitasnya dalam mengubah perilaku pemerintah
daerah dalam meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan hutan dan lingkungan hidup yang
semakin lebih baik. Hasil monitoring dan evaluasi akan menjadi masukan untuk penyempurnaan
konsep dan penerapan EFT selanjutnya.
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7. TANTANGAN PENERAPAN EFT
Berdasarkan pengalaman TAF dan jaringan masyarakat sipil dalam mengembangkan EFT selama
satu tahun terakhir ditemukan beberapa tantangan dalam penerapannya. Secara umum tantangan
itu mencakup:
a. Ketersediaan Data
Karakteristik data yang digunakan dalam penyusunan indikator ekologi EFT baik TAPE, TAKE dan
TANE harus bersifat omnipresent dan time series. Artinya indikator tersebut berlaku di setiap wilayah
dan tersedia secara periodik untuk diketahui perkembangan atau perubahannya. Temuan di lapangan
menunjukkan data indikator-indikator ekologi per kabupaten/kota di tingkat provinsi atau data per
desa di tingkat kabupaten umumnya sangat terbatas bahkan tidak tersedia sama sekali.
b. Keberlanjutan Anggaran
Dalam kasus TAPE, ada potensi pelaksanaannya tidak dapat berkelanjutan karena sumber
alokasinya dari bantuan keuangan provinsi yang bersifat diskresi. Diskresi gubernur mengenai
bantuan keuangan di satu sisi merupakan peluang tapi sekaligus ancaman manakala terdapat
perbedaan komitmen antara gubernur saat ini dengan penggantinya nanti. Karena itu pelembagaan
TAPE sebaiknya ditetapkan dalam kerangka regulasi yang lebih tinggi yaitu peraturan daerah. Ini
berbeda dengan kasus TAKE yang dirancang menjadi bagian dari ADD/ADK yang pengalokasiannya
bersifat wajib (mandatory). Tetapi adanya kebijakan mengenai kenaikan besaran penghasilan tetap
kepala dan perangkat desa yang diatur dalam PP No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa berpotensi
mengurangi proporsi alokasi ADD untuk insentif berbasis kinerja apabila tidak diikuti dengan
pembiayaan yang memadai dari DAU.
c. Koordinasi antar Kementerian
Khusus TANE, selain dua tantangan di atas, koordinasi antara kementerian misalnya kementerian
teknis dengan kementerian keuangan merupakan tantangan tersendiri. Dibutuhkan komitmen yang
kuat agar koordinasi bisa berjalan dengan baik.

8. CATATAN PENUTUP
Gagasan yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten
Jayapura patut diapresiasi sebagai terobosan atau inovasi yang memberikan peluang baru skema
pembiayaan dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Skema insentif fiskal berbasis ekologi
diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup menjadi lebih baik dan
memungkinkan diadopsi oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten lainnya dengan
cara mengintegrasikan skema ini ke dalam berbagai kebijakan pembangunan hijau atau kebijakan
perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD yang telah dan akan disusun oleh pemerintah
daerah.
Dukungan pemerintah pusat terhadap inovasi skema EFT ini sangat diperlukan agar daerahdaerah lain terpacu untuk menerapkan gagasan serupa, selain mengintegrasikan skema EFT ke dalam
kebijakan pusat mengenai pengelolaan keuangan daerah dan transfer pusat ke daerah.
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