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Koalisi Masyarakat Sipil untuk
Pendanaan Perlindungan Lingkungan

Menggagas Hibah
Dana Perlindungan Lingkungan
Ringkasan
 Pemerintah berkomitmen mendorong pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon yang
membutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Namun demikian, instrumen
pendanaan untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup – kompensasi bagi daerah yang
sebagian wilayahnya harus dilindungi maupun insentif bagi yang berkinerja baik – masih sangat
terbatas.
 Pemerintah telah menyampaikan gagasan untuk mengembangkan Dana Perlindungan Lingkungan
(DPL) dan naskah kebijakan ini disusun untuk memberikan masukan untuk menginisiasi dan
mengoperasionalisasikan DPL melalui salah satu instrumen anggaran yang sudah ada, yaitu Hibah
Daerah.
 Kami mengusulkan pemerintah mengembangkan Hibah DPL Kinerja dan Hibah DPL Kompensasi
dengan menggunakan indikator-indikator yang sudah tersedia, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH) dan perubahannya, serta proporsi wilayah lindung darat dan laut terhadap keseluruhan
luas wilayah.
 Hibah DPL ini tidak diberikan kepada seluruh daerah, tetapi hanya kepada provinsi-provinsi yang
menunjukkan kinerja yang relatif baik dan/atau memiliki wilayah lindung yang relatif luas. Simulasi
kami dengan dana keseluruhan sebesar Rp1 triliun dapat menambah ruang fiskal di 11 provinsi
sebesar 6% (rata-rata).
 Hibah DPL ini diharapkan dapat menjadi solusi interim sebelum DPL menjadi bagian dari UndangUndang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang akan datang. Gagasan ini diharapkan
dapat menjadi komplemen –bukan menggantikan– berbagai upaya untuk menginstitusionalisasikan
transfer fiskal berbasis ekologi melalui intrumen lainnya, seperti Dana Insentif Daerah (DID), Dana
Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa (DD), maupun gagasan DPL sebagai instrumen pembiayaan.

“DPL nantinya akan ada dalam RUU HKPD. Konsepnya adalah: dana

diberikan kepada provinsi; menjadi bagian dari dana insentif; lebih
bertujuan untuk konservasi lingkungan dan tidak dikaitkan dengan potensi
SDA untuk menghasilkan pendapatan.“
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam Konferensi Transfer Fiskal Ekologis tanggal 1 Agustus 2019 di Jakarta.

Pendahuluan
Ketersediaan sumber daya alam (SDA) merupakan
modal utama pembangunan dan ketersediaanya yang
stabil merupakan kunci dalam pembangunan
berkelanjutan (Constanza dan Daly, 1992).1 Studi
Alisjahbana dan Yusuf (2003) tentang pembangunan
berkelanjutan Indonesia menemukan bahwa
perkembangan ekonomi Indonesia belum berada
pada jalur yang berkelanjutan. Pengukuran
keberlanjutan pada periode krisis ekonomi
menunjukkan dengan jelas bahwa krisis telah
berdampak pada keberlanjutan melalui kombinasi
penurunan tabungan dan meningkatnya penipisan
SDA. Studi ini menekankan kembali pentingnya
pertumbuhan ekonomi dalam konteks pembangunan
berkelanjutan karena terbukti krisis telah
memberikan insentif terhadap percepatan ekstraksi
SDA yang membahayakan pembangunan
berkelanjutan.2

wilayah aman air secara nasional seluas minimal
175,5 juta ha atau 93 persen dari luas wilayah
Indonesia (RPJMN 2020-2024).

Ancaman menipisnya SDA bagi pembangunan
berkelanjutan telah disadari oleh Pemerintah. Hal ini
terefleksi dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPMJN) 2020-2024 yang
menjelaskan kondisi daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup bagi pembangunan Indonesia.
Tutupan hutan diperkirakan menurun dari 50% luas
total lahan (188 juta ha) pada tahun 2017 menjadi
sekitar 38% pada tahun 2045. Luas wilayah kritis air
diperkirakan akan meningkat dari 6 persen pada
tahun 2000 menjadi 9,6 persen pada tahun 2045,
khususnya di pulau-pulau yang memiliki tutupan
hutan sangat rendah seperti Jawa, Bali, dan Nusa
Tenggara.

Salah satu kebijakan Pemerintah yang paling
berdampak untuk mempertahankan hutan primer
dan lahan gambut serta berbagai kenekaragaman
hayati di dalamnya adalah moratorium perizinan di
kawasan hutan alam primer dan gambut.
Moratorium diterbitkan pertama kali pada tahun
2011 dan diperpanjang setiap dua tahun sampai
Inpres No. 5 Tahun 2019 menetapkan penghentian
permanen pemberian izin baru pada kawasan
tersebut. Selain itu, Pemerintah juga menerbitkan
Inpres 8 Tahun 2018 tentang moratorium perizinan
baru perkebunan kelapa sawit untuk menahan laju
deforestasi lebih jauh akibat ekspansi lahan
perkebunan sawit pada kawasan hutan.

Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung
lingkungan sebagai penopang proses pembangunan
berkelanjutan, Pemerintah telah mencanangkan
mempertahankan hutan primer minimal 46 juta ha
atau 25% dari luas lahan nasional, termasuk lahan
gambut yang akan dipertahankan minimal 9,2 juta ha
(60% dari total lahan gambut) hingga 2024
mendatang. Sementara untuk menjaga ketersediaan
air, Pemerintah merencanakan mempertahankan

Kebijakan lain yang penting dicatat adalah mengenai
instrumen ekonomi lingkungan hidup yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2017.
PP ini mengatur sebanyak 15 instrumen yang
terapkan sebagai instrumen perencanaan
pembangunan dan kegiatan ekonomi dan/atau
instrumen insentif dan/atau disinsentif.

Secara spesifik, RPJMN telah menetapkan beberapa
indikator dan target pembangunan mengenai
lingkungan hidup untuk dicapai di tahun 2024, yaitu:






Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
mencapai 69,7 di tahun 2024;
Luas area dengan nilai konservasi tinggi (high
conservation value/HCV) dipertahankan secara
nasional dari 52 juta ha (2019) menjadi 70 juta ha
(2024);
Luas kawasan konservasi yang dikelola atau
dipertahankan seluas 27 juta ha;
Luas kawasan konservasi perairan dari 22,7 juta
ha (2019) menjadi 26,9 juta ha (2024).

Dalam konteks kebijakan fiskal, Kementerian
Keuangan telah mengeluarkan berbagai kebijakan
fiskal yang dikaitkan dengan upaya mitigasi dan
adaptasi perubahan iklim antara lain tax holiday
untuk industri pionir, tax allowance, pembebasan
PPN dan Bea Masuk untuk sektor energi terbarukan,
termasuk DID pengelolaan sampah. Menteri
Keuangan dalam konferensi pers bersama Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 26 Agustus
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2020 menjelaskan proyeksi kebutuhan pendanaan
perubahan iklim mencapai sekitar USD 19 milyar per
tahun atau setara Rp 266,2 triliun per tahun. Dalam
laporan Pemerintah kepada UNFCC tahun 2018,
sekitar 34% dari total pembiayaan perubahan iklim
telah dialokasikan dari APBN. Sementara dalam 5
tahun terakhir, rata-rata anggaran perubahan iklim
mencapai Rp 89,6 triliun per tahun atau 3,9% dari
belanja APBN per tahun.

karbon dan pengelolaan kawasan hutan dan daerah
konservasi.6
Perkembangan terakhir terkait pendanaan
lingkungan adalah disetujuinya pembayaran pertama
hibah Results-Based Payment (RBP) REDD+ sebesar
USD 56 juta dari Pemerintah Norwegia pada Mei
20207 dan hibah RBP REDD+ dari GCF sebesar USD
103,8 juta pada 21 Agustus 2020.8 Pengelolaan hibah
RBP telah diatur secara rinci dalam Peraturan
Menteri LHK No. 70 Tahun 2017 tentang tata cara
pelaksanaan REDD+. Peraturan ini mengatur antara
lain peruntukan hibah RBP, siapa yang dapat
menerima hibah ini termasuk prosedur penyusunan
proposal REDD+. Banyak pertanyaan tentang
bagaimana dana ini didistribusikan. Merujuk pada
kondisi struktur fiskal Indonesia, Irawan et al. (2013
dan 2014) menyarankan distribusi hibah RBP melalui
mekanisme transfer ke daerah yang menyediakan
insentif bagi pemerintah daerah untuk terlibat dalam
pelaksanaan kegiatan REDD+9. Dalam menentukan
besaran distribusi untuk setiap daerah, Irawan et al
menawarkan dua pendekatan, yaitu costreimbursement yang berbasis pada tingkat
opportunity cost dan derivation yang berbasis pada
harga karbon dan proporsi pendapatan yang
dialokasikan kepada pemerintah daerah.10

Terkait dengan skema transfer fiskal berbasis ekologi
(ecological fiscal transfer, EFT), beberapa inisiatif
masyarakat sipil untuk mendorong skema tersebut
telah berkembang dalam 3 tahun terakhir. Pada
tingkat nasional, beberapa lembaga sedang
berproses mendorong EFT, seperti The Asia
Foundation (TAF) dan Kemitraan melalui instrumen
DID, DAK LHK dan Dana Desa; Yayasan INOBU
bekerjasama dengan Bappenas melalui DAK
Pertanian; WWF bekerjasama dengan Kementerian
Kelautan dan Perikanan melalui DID dan DAK
Kelautan. Sebelumnya, BIOFIN Indonesia
mengusulkan DID untuk keanekaragaman hayati3 dan
Sonny Mumbunan (2018) mengusulkan EFT melalui
perubahan formula DAU. Namun proposal yang
terakhir dinilai kurang tepat, baik oleh Kementerian
Keuangan4 maupun masyarakat sipil (Saputra, 2018).5
Sementara pada tingkat daerah, TAF bersama-sama
dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian
Keuangan dan mitra organisasi masyarakat sipil di
daerah merintis pengembangan skema Transfer
Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE) yang telah
diadopsi di Kalimantan Utara dan skema Transfer
Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) yang
telah diadopsi Kabupaten Jayapura dan Nunukan.
Kedua model transfer ini sedang didorong TAF dan
mitra-mitranya di berbagai daerah di Indonesia.
Upaya-upaya ini secara keseluruhan sejalan dengan
reformasi kebijakan belanja transfer fiskal ke daerah
yang diarahkan antara lain untuk mendukung
pemerintah daerah dalam upaya pengurangan emisi

Lampiran I, hal IX.20-IX.23, point 3, Perpres 18 Tahun 2020
tentang RPJMN Tahun 2020-2024.
7 Lihat:
https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/22/indonesiato-receive-56-million-from-norway-for-reducing-emissions.html
8 Lihat FP130, Indonesia REDD-plus RBP for result period 20142016. https://www.greenclimate.fund/project/fp130
9 Irawan, Silvia., Tacconi, Luca., Ring, Irene. 2013. Stakeholders’
Insentives for Land-use Change and REDD+: The Case of
Indonesia. Ecological Economic 87 (2013) 75-83.
10 Irawan, Silvia., Tacconi, Luca., Ring, Irene. 2014. Designing
Intergovernmental Fiscal Transfer for Conservation: The Case of
REDD+ Revenue Distribution to Local Governments in Indonesia.
Land Use Policy 36 (2014) 47-59.
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Lihat Innovative Financing for Biodiversity through Ecological
Fiscal Transfer (EFT)
http://www.biodiversityfinance.org/sites/default/files/content/k
nowledge_products/EFT%20Infographic_0.pdf
4 Menteri Keuangan menyatakan bahwa DAU tidak dirancang
untuk memasukkan indikator ekologi dan memberikan insentif
kepada daerah dalam paparannya pada Konferensi Transfer Fiskal
Ekologis di Jakarta tanggal 1 Agustus 2019.
5 Transfer Fiskal Berbasis Ekologis.
https://investor.id/opinion/transfer-fiskal-berbasis-ekologis
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Kerangka Kerja Dana Perlindungan Lingkungan
Selain berbagai kebijakan yang dipaparkan di atas,
Kementerian Keuangan merencanakan suatu inisiatif
baru terkait dengan pendanaan lingkungan yaitu
Dana Perlindungan Lingkungan (DPL). Istilah ini
pertama kali diungkapkan ke publik oleh Menteri
Keuangan Sri Mulyani dalam paparannya pada
Konferensi tentang Transfer Fiskal Ekologis pada 1
Agustus 2019 di Jakarta. Menkeu menjelaskan
gambaran konsep awal DPL yang diusulkan dalam
Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (RUU HKPD) sebagai berikut:





Dana diberikan kepada Provinsi;
Menjadi bagian dari dana insentif;
Lebih bertujuan untuk konservasi lingkungan dan
tidak dikaitkan dengan potensi SDA untuk
menghasilkan pendapatan;
Diberikan berdasarkan luas protected area, data
dari kementerian/lembaga, dan meliputi hutan
dan laut.

Seperti dikutip oleh beberapa media online,11
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan DPL
merupakan insentif bagi pemerintah daerah yang
telah melakukan upaya perlindungan lingkungan dan
memberi manfaat (spill over) positif bagi daerah lain.
DPL dirancang untuk menjaga ketersediaan sumber
daya yang dibutuhkan masyarakat, meningkatkan
perlindungan kawasan hutan dan laut secara
signifikan, dan memberikan keadilan bagi daerahdaerah dengan pendapatan kecil (kehilangan
opportunity cost) akibat harus menjaga kawasan
hutan. Lebih jauh disebutkan bahwa DPL ini dananya
bersumber dari APBN.
Kami dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan
Perlindungan Lingkungan (selanjutnya disebut
‘Koalisi’) menyambut baik dan mendukung
pengembangan DPL tersebut. Namun hingga saat ini,
Liputan beberapa media online seperti MediaIndonesia.com
(https://mediaindonesia.com/read/detail/250602-pemerintahsedang-godok-konsep-dana-perlindungan-lingkungan),
Liputan6.com
(https://www.liputan6.com/bisnis/read/4027142/pemerintahgagas-dana-perlindungan-lingkungan-pemda-bakal-dapatinsentif), dan Merdeka.com
(https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-gagas-danaperlindungan-lingkungan-hidup-pemda-bakal-dapatinsentif.html).
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konsep DPL maupun RUU HKPD yang akan memuat
mekanisme DPL belum diketahui perkembangannya.
Dari RUU HKPD yang diterima Koalisi tampaknya
konsep DPL belum masuk dalam rancangan tersebut.
Alih-alih, Koalisi menerima informasi bahwa
Kementerian Keuangan sedang menyiapkan
rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
tentang DPL. Koalisi menyambut baik insiatif yang
merupakan terobosan Kementerian Keuangan
mengatasi lambatnya penyusunan dan penetapan
RUU HKPD. Menyambut perkembangan positif
tersebut, Koalisi mencoba mengelaborasi gagasan
tentang DPL dan berharap ini menjadi bahan
masukan dan pertimbangan Kementerian Keuangan
dalam penyusunan Rancangan PMK tentang DPL.
Secara umum, Koalisi mendukung konsep awal DPL
yang disampaikan Menteri terutama terkait hal-hal
yang menjadi sasaran pengembangan DPL yaitu
memberi insentif kepada daerah yang telah
melakukan upaya perlindungan lingkungan dan
memberi manfaat positif bagi daerah lain, menjaga
ketersediaan sumber daya bagi masyarakat dan
meningkatkan perlindungan kawasan hutan dan laut
secara signifikan, dan memberikan keadilan bagi
daerah yang kehilangan opportunity cost. Seperti
terlihat dalam Gambar 1, Koalisi telah mengelaborasi
gagasan dan mencoba mengembangkan kerangka
kerja DPL berdasarkan konsep awal DPL tersebut
ditambah dengan beberapa catatan Koalisi mengenai
sumber pendanaan, pilihan instrumen pendanaan
serta sasaran dan indikator yang digunakan dalam
DPL.

Gambar 1. Kerangka Kerja Dana Perlindungan Lingkungan

kontrol atas pencapaian kinerja tersebut. Dalam hal
ini, kinerja yang diukur adalah peningkatan kualitas
lingkungan di tingkat provinsi yang diukur dengan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) provinsi yang
mencakup indeks kualitas air, indeks kualitas udara,
dan indeks kualitas tutupan lahan.15 Dalam konteks
kinerja, DPL diberikan dengan tujuan memberikan
insentif atas meningkatnya kualitas lingkungan
hidup16 yang secara umum memberi manfaat positif
tidak hanya bagi daerahnya tapi juga bagi daerah lain
dan pencapaian kinerja lingkungan secara nasional.

Tujuan Pengembangan DPL
Secara umum, DPL dikembangkan sebagai salah satu
mekanisme insentif fiskal berbasis ekologi dengan
pertimbangan kompensasi dan pencapaian kinerja
perlindungan lingkungan12. Kompensasi di sini
diartikan sebagai dana tambahan13 bagi daerah yang
berkurang kesempatan meningkatkan
pendapatannya karena kebijakan ruang yang
ditetapkan Pemerintah Pusat.14 Dalam konteks ini,
pengembangan DPL ditujukan untuk memberikan
keadilan bagi daerah yang sebagian wilayahnya
ditetapkan untuk kawasan perlindungan darat dan
perlindungan laut dan diharapkan menjadi insentif
untuk tidak mengusulkan perubahan kawasan
lindung menjadi kawasan areal penggunaan lain (APL)
dan turut menjaga kawasan lindung tersebut –
misalnya melalui program perhutanan sosial dan
pengembangan masyarakat sekitar hutan dan pesisir.

Sumber Pendanaan
Koalisi mendukung Menteri Keuangan yang
menyatakan bahwa sumber pendanaan DPL adalah
APBN. Sebagai bukti komitmen Pemerintah terhadap
perlindungan lingkungan dan untuk menjamin
keberlanjutan pelaksanaan DPL, Koalisi mendorong
Pemerintah melalui melalui Kementerian Keuangan
untuk mengalokasikan pendanaan khusus (dedicated
fund) untuk DPL. Pengalokasian dana khusus seperti
ini bukanlah hal baru dalam tata kelola keuangan di
Indonesia baik dalam konteks transfer ke daerah
seperti DID maupun dalam konteks pembiayaan

Pertimbangan kompensasi dibedakan dengan
pertimbangan kinerja yang perubahannya dapat
diukur setiap tahun dan pemerintah daerah memiliki
12 Indikator kinerja makro bidang lingkungan sejauh ini belum
menjadi ukuran pertanggungjawaban anggaran maupun
pemberian insentif fiskal. Sementara indikator kinerja makro
bidang sosial (IPM) dan bidang ekonomi (tingkat kemiskinan)
sudah termasuk dalam indikator DID (Dana Insentif Daerah).
13 Sebagai dana tambahan, besaran dan distribusi DPL merupakan
diskresi Pemerintah dengan pertimbangan kemampuan
anggaran.
14 Penetapan kawasan hutan merupakan kewenangan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan ini
berpengaruh terhadap berapa besar areal penggunaan lain (APL)
yang bisa dimanfaatkan oleh daerah.

IKLH 2018, KLHK.
Tentu saja, terwujudnya perlindungan dan peningkatan kualitas
lingkungan hidup tidak semata karena dana DPL. Tetapi Koalisi
berasumsi bahwa karena indikator perlindungan lingkungan
menjadi dasar alokasi dan distribusi DPL, maka dengan sendirinya
daerah akan mempertahankan/meningkatkan indikator tersebut
untuk tetap mendapatkan pendanaan DPL, meskipun
penggunaan dana DPL sendiri tidak dikhususkan untuk kegiatan
konservasi dalam arti sempit.

15
16
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seperti Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
(DPPN), Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi
Kebudayaan. Sebagai perbandingan dalam konteks
pendanaan lingkungan yang bersumber dari dana
publik, beberapa negara seperti Amerika
menyediakan dedicated fund untuk konservasi sekitar
USD 900 juta per tahun yang dialokasikan dari
penerimaan migas. Dengan skema yang berbeda,
beberapa negara bagian Brazil mengatur distribusi
bagi hasil PPN mereka berdasarkan indikator
ekologis. Berbagai inisiatif tersebut terbuki efektif
meningkatkan luas dan kualitas kawasan
perlindungan lingkungan di negara-negara tersebut.17







Pilihan Instrumen



Sejauh pengetahuan Koalisi, Menteri Keuangan
menyatakan bahwa DPL yang sedang digodok akan
menggunakan instrumen pembiayaan APBN. Secara
umum, Koalisi tidak keberatan dengan gagasan
tersebut. Namun Koalisi menilai bahwa DPL akan
berfungsi optimal untuk mencapai tujuannya
(menjaga ketersediaan sumber daya, meningkatkan
kawasan perlindungan lingkungan, dan keadilan bagi
daerah) jika tidak dibatasi pada instrumen
pembiayaan semata tetapi dilengkapi dengan
berbagai instrumen lain yang memungkinkan.

Selain itu, Koalisi berpendapat bahwa hibah daerah
(secara khusus kami sebut sebagai Hibah DPL)
merupakan instrumen yang tepat untuk tahap awal
pelaksanaan DPL selama beberapa tahun ke depan,
dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:
Hibah DPL berfungsi sebagai instrumen insentif
kinerja dan kompensasi. Dengan menggunakan
indikator kinerja perlindungan lingkungan, Hibah DPL
akan memberi efek insentif kepada daerah-daerah
untuk menjaga lingkungan hidupnya. Sementara
proporsi kawasan lindung bisa dilihat sebagai
kompensasi atas kesempatan yang hilang. Diskresi
Pemerintah dalam pengelolaan hibah daerah
memungkinkan kedua hal itu bisa dipenuhi secara
bersamaan. Hal ini tidak mungkin dilakukan jika
menggunakan instrumen lain, baik DID yang
berwatak kompetitif dan inklusif, apalagi melalui
instrumen pembiayaan seperti pinjaman atau dana
bergulir.

Seperti terlihat dalam kerangka kerja DPL, selain
instrumen pembiayaan, Koalisi mengusulkan
instrumen hibah daerah18 (dalam hal ini hibah
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah) untuk
melengkapi instrumen pembiayaan DPL. Secara
prinsip, instrumen hibah daerah dimungkinkan untuk
menjadi instrumen DPL berdasarkan prinsip
pemberian hibah sebagai berikut:19


penyelenggaraan urusan yang menjadi
kewenangan Pemda.
Hibah daerah diprioritaskan untuk
penyelenggaraan pelayanan publik.
Memperhatikan stabilitas dan keseimbangan
fiskal.
Kegiatan yang didanai berpedoman pada RPJMN
melalui mekanisme APBN dan APBD.
Merupakan diskresi Pemerintah (besaran dan
penerima ditentukan kementerian/lembaga
terkait. Lihat Kotak 1)
Dilakukan melalui Perjanjian Hibah antara
Menteri Keuangan cq. DJPK dan Kepala
Daerah/Kuasanya.
Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah
Daerah dapat bersifat multi-years.

Hibah daerah merupakan salah satu sumber
penerimaan daerah untuk mendanai

Mendorong efektifitas dan efisiensi anggaran. Di
tengah tekanan fiskal akibat pandemi Covid-19 saat
ini, pengalokasian anggaran harus betul-betul
dirancang dengan tepat agar efektif dan efisien.
Pengalokasian anggaran melalui mekanisme Hibah
DPL sekurang-kurangnya akan memberikan manfaat
ganda. Di satu sisi, membantu keuangan daerah
dengan pendapatan rendah yang semakin tertekan
karena pandemi dan pada saat yang sama untuk
menjaga daerah untuk terus menjaga lingkungannya.
Melalui perjanjian hibah, Pemerintah memiliki
diskresi untuk menentukan arah penggunaan dana
hibah, misalnya untuk kegiatan pelestarian
lingkungan yang dikaitkan dengan penanganan

Lihat misalnya inisiatif LWCF di Amerika dalam Land and Water
Conservation Fund: Overview, Funding History, and Issues.
Congressional Research Service. Updated June 19, 2019.
https://crsreports.congress.gov dan EFT di Brazil dalam Ring,
Irene. 2004. Integrating Local Ecological Services
IntoIntergovernmental Fiscal Transfer: the Case of ICME-E in
Brazil. UPZ-Discussion Paper.
18 Tata cara hibah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan lebih teknis
diatur dalam PMK 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah
dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.
19 Lembaran informasi Hibah Daerah dari DJPK Kementerian
Keuangan. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wpcontent/uploads/2016/01/hibah.pdf
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dampak pandemi Covid-19 bagi masyarakat yang
berada di kawasan perlindungan lingkungan, seperti
penguatan ketahanan pangan.

pinjaman dan dana bergulir – keduanya mengurangi
unsur insentif kinerja atau kompensasi bagi daerah.
Di tingkat pusat, instrumen Hibah DPL juga tidak
memerlukan BLU seperti pembiayaan. Walau Badan
Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) telah
terbentuk tahun 2019 yang lalu, secara kelembagaan
masih berkembang dan sudah harus mengelola dana
hibah dari Norwegia dan GCF yang relatif besar
seperti dibahas di atas.

Pemerintah pusat dan daerah telah mengenal
mekanisme hibah daerah. Praktik hibah dari
Pemerintah kepada pemerintah daerah sudah
berjalan selama ini. Dibanding proses pembiayaan
yang kompleks, proses hibah daerah jauh lebih
sederhana. Hibah tercatat dalam APBD sebagai Lainlain Pendapatan Daerah yang Sah dan pengalokasian
dan penggunaannya pun dilakukan melalui
mekanisme reguler APBD, sehingga terukur dari sisi
kinerja dan kontribusi yang diberikan serta terprediksi
dari sisi output maupun outcome yang dihasilkan. Hal
ini berbeda dengan instrumen pembiayaan yang
membutuhkan kelembagaan badan layanan umum
(BLU) di daerah dengan instrumen yang dibatasi pada

Hibah sebagai pilot pelaksanaan DPL. Sebelum
pelaksanaan DPL dilembagakan secara permanen,
Pemerintah dapat memulai dengan mengembangkan
pilot Hibah DPL. Seperti pelaksanaan DID pada tahuntahun pertama, proses piloting ini juga penting untuk
dievaluasi dan menjadi basis pengembangan
mekanisme pendanaan DPL yang tepat.

Kotak 1. Pengganggaran dan Pengalokasian Hibah Daerah Yang Bersumber Dari Penerimaan Dalam Negeri
1.

DJPK selaku Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA BUN) Pengelolaan Hibah Daerah yang
Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri menyusun Indikasi Kebutuhan Dana Hibah yang bersumber dari
penerimaan dalam negeri dengan mempertimbangkan usulan kementerian negara/ lembaga pemerintah
nonkementerian (K/L) terkait prioritas untuk kegiatan investasi prasarana dan sarana pelayanan publik.
2. Indikasi Kebutuhan Hibah digunakan sebagai dasar alokasi Hibah dalam Nota Keuangan dan RUU mengenai APBN.
3. Berdasarkan hasil rapat kerja pembahasan RUU APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
Menteri Keuangan menetapkan alokasi anggaran Hibah setelah diperoleh kesimpulan rapat kerja pembahasan
antara Pemerintah dengan DPR.
4. DJPK menyampaikan surat pemberitahuan alokasi anggaran hibah kepada Executing Agency (EA)/Kementerian
Teknis penanggung jawab pelaksanaan kegiatan hibah
5. EA menyampaikan usulan besaran hibah dan daftar nama Pemerintah Daerah calon penerima Hibah kepada Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
6. DJPK bersama EA melakukan pembahasan atas usulan tersebut.
7. DJPK atas nama Menteri Keuangan menerbitkan dan menyampaikan Surat Persetujuan Pemberian Hibah (SPPH)
kepada masing-masing Pemerintah Daerah penerima.
8. Berdasarkan SPPH tersebut gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa menyusun Rencana
Komprehensif dan/atau Rencana Tahunan dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
9. Berdasarkan SPPH, Pemerintah Daerah calon penerima Hibah menyampaikan surat kesediaan atau penolakan
mengikuti program Hibah kepada Menteri Keuangan c.q. DJPK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal
penerbitan SPPH.
10. Penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi wewenang dan
gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa.
Proses penganggaran dan pengalokasian hibah daerah yang lebih rinci dapat dilihat dalam PMK 224/PMK.07/2017
tentang Pengelolaah Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah

kewenangan dan ketersediaan data yang dibutuhkan.
Sangat ideal jika DPL yang diberikan kepada
pemerintah provinsi ini dilengkapi dengan penerapan
TAPE (Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi)
dan TAKE (Transfer Anggaran Kabupaten berbasis

Sasaran DPL
Menteri Keuangan menyebutkan bahwa DPL akan
diberikan kepada Pemerintah Provinsi. Koalisi
mendukung hal ini berdasarkan pertimbangan
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Ekologi) di daerah dengan indikator yang sesuai
dengan karakteristik masing-masing daerah, sehingga
insentif fiskal berbasis ekologi terdistribusi sampai ke
kabupaten/ kota, bahkan desa. Pemerintah pusat
perlu memberikan dorongan yang lebih kuat kepada
pemerintah daerah untuk menerapkan kedua skema
tersebut.

menunjukkan inisiatif, kinerja dan kontribusinya
terhadap perlindungan lingkungan baik perlindungan
di daratan maupun perairan laut. Kabupaten/kota
yang memiliki inisiatif mengembangkan perlindungan
lingkungan di luar kawasan hutan seperti perluasan
taman hutan raya (tahura) atau wilayah perlindungan
lingkungan lainnya, termasuk kabupaten/kota yang
menunjukkan komitmen dan kinerja dalam
perlindungan lingkungan melalui skema perhutanan
sosial dan pengakuan masyarakat adat juga perlu
mendapat apresiasi.

Namun kami berpendapat seyogianya Kementerian
Keuangan tidak menutup peluang pemberian DPL
kepada pemerintah kabupaten/kota yang berhasil

Gambar 2. Indikator dan Bobot Indikator Hibah DPL

lindung darat dan laut terhadap keseluruhan wilayah
darat dan laut masing-masing provinsi. Koalisi
menggunakan bobot yang setara untuk keempat
indikator ini, dengan pertimbangan bahwa masingmasing indikator sama pentingnya.

Indikator dan Bobot DPL
Dalam naskah kebijakan ini, Koalisi membagi Hibah
DPL dalam dua kategori, yaitu Hibah DPL Kinerja dan
Hibah DPL Kompensasi (Gambar 2). Hibah DPL Kinerja
diberikan kepada pemerintah daerah tertentu
berdasarkan indikator kinerja perlindungan
lingkungan yang diukur dengan Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks yang dikembangkan
KLHK ini secara komprehensif mengukur kualitas air,
udara, dan tutupan lahan dan mencakup seluruh
provinsi di Indonesia.20 Sementara Hibah DPL
Kompensasi diberikan kepada pemerintah daerah
tertentu berdasarkan indikator proporsi kawasan

Penggunaan Hibah DPL
Secara prinsip, penggunaan Hibah DPL harus merujuk
dan diarahkan pada tujuan akhir seperti yang terlihat
dalam kerangka DPL (Gambar 1). Karena itu,
kegiatan-kegiatan yang didanai Hibah DPL prinsipnya
tetap berada dalam kerangka dan dimensi
pembangunan berkelanjutan yang mencakup secara
paralel dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Selain itu, prinsip dan standar keberlanjutan juga
perlu diterapkan dalam pelaksanaan kegiatankegiatan tersebut dan tentunya prinsip transparansi
dan akuntabilitas penggunaan hibah yang sesuai
dengan kewenangan daerah.

20 Koalisi sebelumnya mempertimbangkan indikator tutupan
hutan, tutupan terumbu karang dan padang lamun, proporsi
anggaran untuk LHK dan Kelautan, “kebijakan hijau” daerah
(termasuk perhutanan sosial), hot spots kebakaran hutan dan
lahan. Namun demikian, beberapa indikator datanya tidak
tersedia untuk seluruh provinsi, sudah tercakup dalam IKLH, atau
kesulitan dalam membandingkannya antardaerah, sehingga
diputuskan untuk mengusulkan hanya IKLH dan perubahannya
sebagai indikator Hibah DPL-Kinerja.

Berdasarkan kerangka tersebut, Koalisi mengusulkan
kegiatan-kegiatan yang didanai Hibah DPL yang akan
dituangkan dalam perjanjian hibah daerah tetap
8

memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan
kebutuhan spesifik lokal penerima hibah namun tetap
berpegang pada tujuan DPL dan kerangka
pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain,
kegiatan-kegiatan Hibah DPL secara simultan
diarahkan untuk tujuan sosial, ekonomi dan
lingkungan, dengan mempertimbangkan kesetaraan
gender dan inklusi sosial. Misalnya, Hibah DPL dapat
digunakan untuk mengembangkan perhutanan sosial,
termasuk hutan adat, yang dapat melindungi

lingkungan hidup serta mengembangkan ekonomi
komunitas termasuk mencegah pemanfaatan
kawasan hutan secara ilegal; perbaikan layanan dasar
yang dapat meningkatkan Indeks Pembangunan
Manusia dan Indeks Pembangunan Gender, terutama
untuk kelompok masyarakat yang hidup di pesisir dan
sekitar hutan; dan pengembangan pertanian secara
berkelanjutan yang dapat meningkatkan ketahanan
pangan.

Simulasi Hibah DPL
Sebagai gambaran pelaksanaannya, Koalisi
mengembangkan simulasi Hibah DPL pada tingkat
provinsi. Simulasi dilakukan berdasarkan kerangka
seperti terlihat dalam Gambar 3 yang mencakup

kategori Hibah DPL, pemilihan indikator dan ukuran
kelayakan pemberian Hibah DPL kepada provinsi dan
estimasi pengalokasian Hibah DPL.

Gambar 3. Kerangka Simulasi Hibah DPL

Data

Kriteria Kelayakan

Simulasi Hibah DPL Kinerja ini menggunakan data
IKLH tahun 2017-2018 yang diolah dari Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup 2017 dan 2018 (KLHK
2018 dan 2019).

Setiap provinsi berpeluang mendapatkan salah satu
atau dua jenis Hibah DPL berdasarkan pemenuhan
threshold indikator kelayakan Hibah DPL. Gambar 2
juga menggambarkan ukuran kelayakan (threshold)
daerah sebagai penerima Hibah DPL. Ukuran
kelayakan yang digunakan untuk masing-masing
indikator dalam simulasi ini adalah rerata
nasionalnya. Provinsi yang layak memperoleh Hibah
DPL Kinerja adalah yang IKLH dan perubahan IKLHnya lebih tinggi daripada rerata nasional. Demikian
juga halnya dengan Hibah DPL Kompensasi – provinsi
yang layak memperolehnya adalah yang memiliki
proporsi wilayah lindung darat dan laut yang lebih
tinggi daripada rerata nasional.

Sementara simulasi Hibah DPL-Kompensasi
menggunakan data sebagai berikut:




Data kawasan lindung diolah dari Rekalkulasi
Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2018
(Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan KLHK, 2019).
Data kawasan konservasi laut tahun 2017 diolah
dari Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 2018
(Pusat Data, Statistik dan Informasi Kementerian
Kelautan dan Perikanan, 2018).
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seperti Aceh dan Sulawesi Barat tidak memperoleh
DPL Kompensasi karena proporsi kawasan lindung
lautnya lebih rendah daripada rerata nasional.
Demikian juga provinsi yang memiliki kawasan
lindung laut tinggi, namun kawasan lindung daratnya
relatif rendah seperti NTT tidak memperoleh DPL
Kompensasi.

Hasil Simulasi
Hasil simulasi hibah DPL berdasarkan indikator dan
ukuran kelayakan menunjukkan bahwa hanya 11
provinsi yang layak memperoleh Hibah DPL
berdasarkan kerangka di atas, semuanya berada di
luar Jawa – yang dapat dibagi dalam tiga kategori:
1. Memperoleh Hibah DPL Kinerja saja: enam
provinsi (Gorontalo, NTB, Maluku Utara, Sulawesi
Tengah, Kalimantan Timur, dan Maluku);
2. Memperoleh Hibah DPL Kompensasi saja: tiga
provinsi (Papua, Papua Barat, dan Kalimantan
Barat);
3. Memperoleh Hibah DPL Kinerja dan Hibah DPL
Kompensasi: dua provinsi (Sulawesi Tenggara dan
Sumatera Barat).

Untuk tujuan simulasi, diasumsikan Hibah DPL
dialokasikan sebesar Rp1 triliun secara keseluruhan
yang dibagi dalam dua kategori Hibah DPL Kinerja dan
Hibah DPL Kompensasi secara merata masing-masing
Rp 500 milyar. Masing-masing Hibah DPL
didistribusikan kepada provinsi yang layak menerima
berdasarkan nilai Indeks Hibah DPL Kinerja dan
Indeks DPL Hibah Kompensasi. Seperti terlihat dalam
Grafik 1, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat dan
Papua menerima dana Hibah DPL terbesar,
sementara kelima provinsi yang hanya memperoleh
Hibah DPL Kinerja saja (tidak memperoleh DPL
Kompensasi) memperoleh dana terkecil, di antara Rp
52-69 miliar.

Beberapa provinsi yang memiliki nilai IKLH tinggi
seperti Papua Barat, Kalimantan Utara, dan Papua,
tidak memperoleh DPL Kinerja karena peningkatan
IKLH-nya tidak setinggi rerata nasional. Provinsi yang
memiliki proporsi kawasan lindung darat yang tinggi,

Grafik 1. Hasil Simulasi Hibah DPL Kompensasi dan Hibah DPL Kinerja (dalam Rp Miliar)
193
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Hibah DPL Kompensasi

141
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Hibah DPL Kinerja
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90

86
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131

69

67

65

60

52

85

dapat terjadi di Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan
Sumatera Barat. Sebaliknya, provinsi kaya sumber
daya alam dan/atau memiliki status otonomi khusus
–Papua Barat, Papua dan Kalimantan Timur–
mengalami peningkatan ruang fiskal yang relatif
rendah, kurang dari 2%.

Lebih lanjut, Grafik 2 menunjukkan bagaimana
penerimaan Hibah DPL berpengaruh terhadap
ruang fiskal provinsi. Mengacu APBD 2020,
ditemukan penerimaan hibah DPL ini berpotensi
meningkatkan ruang fiskal rata-rata 6%.
Peningkatan pendapatan tertinggi (lebih dari 8%)

10

Grafik 2. Pengaruh Hibah DPL terhadap Ruang Fiskal Daerah Provinsi 2020
17.0%

9.6%

8.9%
6.4%

5.8%

4.9%

4.3%

3.5%

1.5%

1.1%

1.0%

Penutup
Koalisi menyadari kondisi pandemi saat ini telah
mempengaruhi berbagai aspek kehidupan
masyarakat di segala lapisan dan ini membuat beban
dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah
daerah semakin besar. Di sisi lain, pandemi juga telah
menekan kemampuan anggaran negara termasuk
anggaran daerah untuk membiayai proses
penanganan dan pemulihan dari krisis ini. Karena itu,
pengalokasian dan penggunaan anggaran negara
(APBN dan APBD) harus betul-betul dilakukan secara
cermat, hati-hati, efisien, efektif, dan akuntabel.

Namun demikian, Koalisi tidak bisa menemukan data
yang tersedia untuk indikator yang setara untuk
sektor kelautan (belum ada data nasional terumbu
karang atau padang lamun, misalnya). Demikian juga,
ukuran kelayakan untuk indikator-indikator Hibah
DPL ini dapat ditingkatkan (atau diturunkan) untuk
mempersedikit (atau memperbanyak) penerima
hibah ini
Akhir kata, Konsep Hibah DPL yang diusulkan melalui
naskah kebijakan ini merupakan usulan interim
sebelum skema DPL ini ditetapkan melalui UU HKPD
yang baru yang dapat digunakan sebagai pilot yang
perlu dievaluasi dampaknya dan disempurnakan
konsepnya. Konsep Hibah DPL ini juga diharapkan
dapat menjadi komplemen –bukan menggantikan–
upaya untuk meningkatkan insentif bagi pemerintah
daerah yang berkinerja baik melindungi lingkungan
hidupnya melalui instrumen fiskal lainnya, seperti
DID, DD dan berbagai skema DAK, maupun DPL
melalui instrumen pembiayaan. Selain itu, berbagai
skema insentif fiskal ini juga dapat menjadi
komplemen atas berbagai penghargaan yang
diberikan pemerintah pusat, seperti Nirwasita Tantra
yang diberikan KLHK kepada pimpinan daerah yang
telah menunjukkan “kepemimpinan hijau”.

Seperti dijelaskan dalam naskah kebijakan ini, dari sisi
pengalokasian dan distribusinya, Hibah DPL dapat
memberikan insentif kepada pemerintah daerah yang
berkinerja baik dalam melindungi lingkungan
hidupnya dan kompensasi atas opportunity cost dari
kawasan yang dilindungi, baik di darat maupun laut.
Dari sisi penggunaan, Hibah DPL bisa diarahkan untuk
mendukung proses pemulihan ekonomi di daerah
yang mengalami resesi akibat pandemi saat ini.
Jumlah alokasi DPL, Indikator, bobot, dan ukuran
kelayakan yang diusulkan dalam naskah kebijakan ini
dapat dikaji dan dikembangkan lebih lanjut. Misalnya,
Koalisi mempertimbangkan untuk memasukkan
indikator tutupan hutan dalam Hibah DPL Kinerja.
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Lampiran 1. Catatan Perhitungan Skor dan Indeks Indikator Hibah DPL
Jenis Hibah DPL
Hibah DPL Kinerja

Hibah DPL Kompensasi

Indikator

Perhitungan

Nilai IKLH

Nilai IKLH 2018 menjadi acuan dalam menghitung rata-rata
nilai IKLH nasional yaitu sebesar 71,7. Nilai rata-rata ini
menjadi acuan dalam menentukan kelayakan penerima
hibah yaitu provinsi yang memiliki IKLH di atas rata-rata
nasional.

Perubahan IKLH

Perubahan IKLH dihitung dengan membandingkan IKLH 2018
dengan IKLH 2017 yang diekspresikan dalam bentuk
persentase. Kemudian dihitung nilai rata-ratanya secara
nasional yaitu sebesar 7,8%. Selanjutnya nilai rata-rata ini
dijadikan acuan dalam menentukan kelayakan penerima
hibah yaitu provinsi dengan persentase perubahan IKLH di
atas rata-rata nasional.

Proporsi kawasan lindung
daratan (hutan lindung
ditambah hutan konservasi)

Proporsi kawasan lindung daratan provinsi dihitung dengan
menjumlahkan luas area hutan konservasi dan hutan lindung
kemudian dibagi dengan luas wilayah provinsi. Angka 23,2%
dijadikan acuan dalam menetapkan kelayakan penerima
hibah DPL berdasarkan rerata nasional.

Proporsi luas konservasi laut
provinsi.

Proporsi luas area konservasi laut provinsi dihitung dengan
membagi luas area kawasan konservasi laut di setiap provinsi
dibagi dengan luas wilayah lautnya. Kemudian dihitung ratarata secara nasional yaitu 10,4% dan dijadikan acuan dalam
menentukan kelayakan penerima.
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Lampiran 2. Grafik-Grafik Indikator Hibah DPL
Grafik 2.1 Skor IKLH Provinsi 2018 dan Rerata Nasional
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Grafik 2.2 Perubahan IKLH Provinsi 2017-2018 dan Rerata Nasional
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Laode “Roy” Salam (IBC), laode_roy@yahoo.com, dan Bejo Untung (PATTIRO), bejo@pattiro.org.
Penyiapan naskah kebijakan ini didukung hibah dari Pemerintah Inggris melalui The Asia Foundation. Namun demikian,
Pemerintah Inggris tidak bertanggung jawab atas substansi naskah kebijakan ini yang sepenuhnya menjadi tanggung
jawab Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Perlindungan Lingkungan dan The Asia Foundation.
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