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Edisi: 

#05 
Maret 2017 

Memasukkan aspek lingkungan ke dalam proses penganggaran 

Di tahun 2017 ini, LPEM FEB UI telah mulai memasuki 

fase akhir dari proyek Penganggaran Hijau namun bukan berarti 

aktivitas yang dilaksanakan berkurang.  

Di akhir tahun 2016, LPEM FE UI telah menyelenggarakan 

baseline survey di Jambi, NTB, NTT dan Sulawesi Barat untuk meli-

hat kesiapan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pe-

nganggaran hijau. Anda telah membaca sebagian laporannya di 

edisi kemarin dan di edisi ini Anda akan dapat membaca keselu-

ruhan laporannya.  

Selain melihat kesiapan pemerintah daerah dalam me-

nyelenggarakan penganggaran hijau, baseline survey juga bertu-

juan untuk mencari tahu sudah seberapa responsif gender di 

keempat provinsi tersebut. Laporan mengenai hasil survei dapat 

Anda baca di halaman selanjutnya. 

 

 Melanjutkan cerita dari edisi lalu, di edisi ini Anda juga 

akan menemukan laporan technical assistance yang dilakukan oleh 

LPEM FEB UI di Kabupaten Sumba Tengah, NTT. Untuk mem-

bantu mengatasi masalah lahan kritis di Kabupaten tersebut, 

LPEM FEB UI, tim pemerimtah daerah, dan akademisi lokal mem-

berikan dua rekomendasi program yang memungkinkan warga 

untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sekaligus melestari-

kan lingkungan. 

LPEM FEB UI juga telah menyelesaikan kegiatan technical 

assistance di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat untuk menga-

nalisis dan memberikan rekomendasi sebaga solusi untuk me-

ngontrol sampah yang volumenya telah menjadi masalah. Cerita 

mengenai kegiatan tersebut dapat juga Anda temukan di edisi ini. 

Selamat membaca, 

Tim Peneliti 

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM  FEB UI ) bersama Millenium Challenge 

Account Indonesia (MCAI) berupaya untuk mendorong efektivitas implementasi penganggaran hijau (green budgeting)—salah satu ujung 

tombak bagi Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). 

Tentang Edisi Ini 

PENGANGGARAN HIJAU  
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Untuk melihat seberapa siap Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten di empat 

provinsi penelitian dalam menerapkan penganggaran hijau, LPEM FEB UI melakukan survey di 

13 Kabupaten dan 4 Provinsi. Target survey adalah Bappeda dan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) yang terkait dengan aksi perubahan iklim. Responden umumnya adalah Kepala Dinas, 

Kabid, atau Kasubid. 

Survei dibuat berdasarkan tujuh indikator kesiapan sebagai berikut: 

1. Pengetahuan dasar  mengukur pemahaman responden tentang konsep-

konsep dasar dari perubahan iklim dan mitigasi pe-

rubahan iklim 

2. Pengetahuan penganggaran hijau mengukur  tingkat  pemahaman  responden  tentang 

konsep yang spesifik mengenai penganggaran hijau 

serta pendanaan untuk program-program pro-hijau 

3. Komitmen internal Mengukur kemampuan teknis (meliputi namun tidak 

terbatas pada kemampuan SDM dari SKPD) dari SKPD 

yang diwakili oleh responden untuk menerapkan pen-

ganggaran hijau 

4. Komitmen eksternal  Mengukur tingkat dukungan dari pihak eksternal terha-

dap SKPD dalam pelaksanaan penganggaran hijau 

(meliputi namun tidak terbatas pada DPR, LSM, dan 

masyarakat) 

5. Koordinasi antar lembaga Mengukur tingkat koordinasi/kerjasama antar lembaga 

di berbagai tingkat yang relevan dengan proses pe-

nganggaran hijau 

6. Kemampuan internal mengukur komitmen lembaga yang diwakili responden 

untuk menerapkan proses penganggaran hijau 

7. Kerangka regulasi Mengukur tingkat kesiapan regulasi yang relevan de-

ngan proses pe-nganggaran hijau 

Hasil Survei  

Indikator Kesiapan 

Pemerintah Daerah  

Baseline Survey 

Tingkat Provinsi 

Secara keseluruhan, hasil survei pada Pemerintah Provinsi menunjukkan bahwa seluruh 

Pemerintah Provinsi memiliki kesiapan yang relatif kurang, kecuali Pemerintah Provinsi NTB. 

Setiap provinsi mendapat hasil cukup pada empat hingga lima indikator dan hasil rendah pada 

dua indikator, kecuali NTB yang hanya memiliki satu. 

Dari ketujuh indikator, indikator Pengetahuan Dasar merupakan indikator yang mendapat 

nilai rendah di tiga dari empat provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi, 

khususnya Jambi, NTT, dan Sulbar, perlu memahami lebih lanjut mengenai konsep dasar 

perubahan iklim dan mitigasinya. 

Sementara itu, indikator Kerangka Regulasi merupakan indikator yang mendapat nilai 

tertinggi di tiga dari empat provinsi. Hal ini mengindikasikan bahwa regulasi terkait perubahan 

Indikator  
Pemerintah Tingkat Provinsi 

 Jambi  NTB  NTT  Sulbar 

Pengetahuan dasar   Rendah   Cukup    Rendah    Rendah   

Pengetahuan penganggaran 

hijau 
 Rendah   Rendah    Cukup    Cukup   

Komitmen internal  Cukup   Cukup    Cukup    Cukup   

Komitmen eksternal   Cukup   Cukup    Cukup    Cukup   

Koordinasi antar lembaga  Cukup   Cukup    Cukup    Cukup   

Kemampuan internal  Cukup   Cukup    Rendah    Rendah   

Kerangka regulasi  Cukup   Tinggi    Tinggi    Tinggi   

Indikator  

Kabupaten di Jambi 

Muaro 

Jambi 

Tj. Jabung 

Timur 
Merangin Kerinci  

Pengetahuan dasar   Rendah   Rendah   Rendah   Cukup  

Pengetahuan penganggaran 

hijau 
 Rendah   Rendah   Cukup   Cukup  

Komitmen internal  Rendah   Rendah   Rendah   Cukup  

Komitmen eksternal   Cukup   Cukup   Cukup   Cukup  

Koordinasi antar lembaga  Cukup   Cukup   Cukup   Cukup  

Kemampuan internal  Rendah   Rendah   Rendah   Rendah  

Kerangka regulasi  Cukup   Cukup   Cukup   Cukup  

Indikator  

Kabupaten di NTB 

Lombok 

Utara 
Lombok Tengah Lombok Timur 

Pengetahuan dasar   Rendah    Rendah    Rendah   

Pengetahuan penganggaran 

hijau 
 Rendah    Rendah    Rendah   

Komitmen internal  Cukup    Rendah    Cukup   

Komitmen eksternal   Cukup    Tinggi    Cukup   

Koordinasi antar lembaga  Cukup    Tinggi    Cukup   

Kemampuan internal  Rendah    Rendah    Rendah   

Kerangka regulasi  Cukup    Tinggi    Cukup   

Indikator  

Kabupaten di NTT 

Sumba 

Timur 

Sumba 

Tengah 

Sumba 

Barat 

Sumba 

Timur  

Pengetahuan dasar   Cukup    Cukup    Rendah    Cukup   

Pengetahuan penganggaran 

hijau 
 Cukup    Cukup    Cukup    Cukup   

Komitmen internal  Cukup    Cukup    Rendah    Cukup   

Komitmen eksternal   Tinggi    Tinggi    Cukup    Tinggi   

Koordinasi antar lembaga  Cukup    Cukup    Cukup    Cukup   

Kemampuan internal  Cukup    Cukup    Rendah    Cukup   

Kerangka regulasi  Tinggi    Cukup    Tinggi    Tinggi   

Indikator  
Kabupaten di Sulbar 

Mamuju Mamasa 

Pengetahuan dasar   Rendah    Rendah   

Pengetahuan penganggaran hijau  Cukup    Rendah   

Komitmen internal  Rendah    Rendah   

Komitmen eksternal   Cukup    Cukup   

Koordinasi antar lembaga  Cukup    Cukup   

Kemampuan internal  Rendah    Rendah   

Kerangka regulasi  Cukup    Cukup   
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Tingkat Responsif Gender Pemerintah Daerah 

iklim dan penganggaran hijau dinilai sudah ada oleh responden, meskipun masih 

perlu ditingkatkan efektivitasnya. 

Tingkat Kabupaten (Jambi) 

Hasil survey di empat kabupaten di Jambi menunjukkan bahwa kesiapan 

Pemerintah Kabupaten untuk menerapkan penganggaran hijau masih ada di 

bawah kesiapan Pemerintah Provinsi. Indikator yang mendapat nilai paling ren-

dah adalah Kemampuan Internal, Komitmen Internal, Pengetahuan Dasar, dan 

Pengetahuan Penganggaran Hijau.  

Tingkat Kabupaten (NTB) 

Hasil survei ketiga kabupaten di NTB bervariasi, meskipun lebih mengarah 

ke belum siap. Ketiga kabupaten memiliki tiga hingga empat indikator yang men-

dapat nilai rendah. Indikator sisanya, di Lombok Utara dan Lombok Timur, hanya 

mendapat nilai cukup. 

Hasil yang ekstrim dan menarik didapat dari survei di Lombok Tengah. Ka-

bupaten ini memiliki empat indikator dengan nilai rendah, namun juga memiliki 

tiga indikator dengan nilai tinggi. 

Tingkat Kabupaten (NTT) 

Keempat kabupaten di NTT yang disurvei memiliki hasil yang beragam. Tiga 

dari empat kabupaten tersebut, yaitu Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Sumba 

Barat Daya dinilai relatif siap untuk menerapkan penganggaran hijau. Hal ini 

dapat ditunjukkan oleh hasil survei, dimana dari ketujuh indikator, tidak ada satu 

pun yang mendapat nilai rendah. Bahkan, satu hingga dua indikator mendapat 

nilai tinggi di masing-masing kabupaten. Kedua indikator ini adalah Komitmen 

Eksternal serta Kerangka Regulasi. 

Kabupaten Sumba Barat merupakan satu-satunya kabupaten yang belum 

siap untuk mengimplementasikan penganggaran hijau, dengan tiga dari tujuh 

indikator kesiapan menunjukkan nilai rendah. Sama seperti kabupaten dari 

provinsi lain, indikator yang mendapat nilai rendah adalah Pengetahuan Dasar, 

Komitmen Internal, serta Kemampuan Internal. 

Tingkat Kabupaten (Sulbar) 

Hasil survei di dua kabupaten di Sulbar, yaitu Mamuju dan Mamasa, 

menunjukkan bahwa keduanya belum siap untuk melaksanakan penganggaran 

hijau. Seperti kabupaten di provinsi lainnya, indikator yang mendapat nilai ren-

dah adalah indikator mengenai Pengetahuan Dasar dan Pengetahuan Pengang-

garan Hijau, serta Komitmen Internal dan Kemampuan Internal. 

Melihat hasil dari seluruh kabupaten, indikator yang konsisten mendapat 

nilai rendah adalah indikator Pengetahuan Umum, Pengetahuan Penganggaran 

Hijau, Komitmen Internal, serta Kemampuan Internal. Hal ini menggambarkan 

bahwa sebagian besar personel di SKPD tidak memiliki keahlian dasar yang ber-

hubungan dengan isu manajemen perubahan iklim, seperti estimasi GRK dari 

kegiatan sosial. Kebanyakan SKPD juga tidak menyebutkan isu perubahakn iklim 

dalam dokumen perencanaan strategis, yang bisa menjadi penghalang jika ke 

depannya ada kegiatan atau program terkait perubahan iklim yang harus di-

jalankan. 

Untuk meningkatkan kesiapan SKPD di pemerintahan, terutama SKPD teknis, 

dalam mengimplementasikan penganggaran hijau, ada beberapa hal yang harus 

diajarkan. Diantaranya adalah (i) kesadaran SDM mengenai dampak lingkungan 

yang dihasilkan sektor yang diawasi oleh SKPD, (ii) cara-cara yang dapat ditem-

puh SKPD untuk memitigasi emisi GRK pada sektor yang diawasi oleh SKPD, (iii) 

kemampuan untuk mengeksplorasi metode-metode pendanaan yang inovatif 

untuk melaksanakan program-program pro-hijau, mengingat kapasitas fiskal di  

daerah umumnya terbatas. 

Dalam pelaksanaannya, penganggaran hijau tidak lupa untuk memasukkan strategi untuk 

mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Karena itu, dalam survey ini, terdapat pertanyaan 

untuk mengetahui kesiapan pemerintah daerah di provinsi terpilih mengenai Pengarusutamaan 

Gender (PUG) serta Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). 

Kondisi pemahaman PUG/PPRG di keempat provinsi bervariasi. Di Jambi, konsep yang paling 

dipahami oleh SKPD yang disurvei adalah konsep data terpilah, sedangkan sisanya, yaitu konsep 

umum mengenai PUG/PPRG masih kurang dipahami. Di NTB, konsep yang paling dipahami 

adalah konsep PUG/PPRG, data terpilah, indikator responsif penganggaran gender, dan regulasi 

PUG/PPRG. Konsep yang kurang dipahami adalah pengimplementasian guidelines PPRG dan POKJA 

PUG. 

Dari segi kapasitas SDM, keempat provinsi menunjukkan tren yang sama, yaitu masih perlu 

ditingkatkan secara signifikan. Kemampuan pegawai SKPD terkait PPRG lebih banyak pada me-

ngintegrasikan PPRG dalam Renja serta Renstra sedangkan kemampuan untuk mengubah do-

kumen yang terkait PPRG tidak banyak dimiliki kecuali bagi yang diwajibkan untuk melakukan hal 

tersebut. Hal ini menyebabkan sebagian besar SKPD belum bisa dinilai responsif gender. 

Hal ini didukung oleh fakta bahwa sebagian besar SDM belum pernah menerima pelatihan 

mengenai PUG/PPRG. Ke depannya, kondisi ini dapat diperbaiki dengan dilaksanakannya 

sosialisasi, rapat koordinasi, serta pelatihan mengenai kesetaraan gender. Meskipun begitu, se-

bagian besar responden setuju bahwa PUG/PPRG telah menjadi faktor penting, dan pengintegra-

sian PUG/PPRG dengan penganggaran hijau akan membawa manfaat bagi masyarakat banyak. 
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Kumpul-Pilah-Olah 
Sampah di Sulawesi Barat 

Contact Person:  

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia 

Kampus UI Salemba, Jakarta Pusat. 

Telp. (021) 314-3177 Fax. (021) 319-343-10 

Email: penganggaranhijau@lpem-feui.org | riatu.mariatul@ui.ac.id 

           penganggaranhijau@gmail.com 

Tim Peneliti: 

Riatu M. Qibthiyyah, Alvin Ulido Lumbanraja, Andhika 

Putra Pratama, Cita Wigjoseptina, Devina Anindita, Farma 

Mangunsong, Ledi Trialdi, Lili Yunita, Nia Kurnia, Sulis-

tiadi Dono Iskandar 

Editor dan Desain: Yuanita Intan  

Kabupaten Mamuju di Sulawesi Barat tengah mengalami masalah ling-

kungan yang mendesak, yaitu pengelolaan sampah. Menurut Dinas Tata 

Ruang dan Kebersihan Mamuju, jumlah sampah yang mampu ditangani 

menurun. Jika di tahun 2011 90,9% sampah Mamuju bisa ditangani, di tahun 

2014 prosentasenya hanya 85,5% saja. 

Sampah yang tidak tertangani umumnya akan (i) dibuang ke saluran 

drainase atau sungai, (ii) dibakar, atau (iii) ditimbun tanpa dipilah dan 

diolah sehingga mencemari tanah. Ketiga cara tersebut adalah metode yang 

paling umum dilakukan masyarakat, yang menganggap sampah adalah 

barang kotor yang harus dijauhkan. Masyarakat menganggap penanganan 

sampah harus dilakukan dengan metode kumpul-angkut-buang. 

Kenyataannya, sampah seharusnya diolah, bukan dibuang begitu saja. 

Alih-alih kumpul-angkut-buang, metode yang lebih baik adalah kumpul-pilah

-olah. Dalam metode ini, sampah yang terkumpul di TPA akan disortir sesuai 

jenisnya, yaitu organik dan anorganik. Sampah organik kemudian diolah 

lebih lanjut menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik seperti plastik, 

kaca, kertas dan seterusnya dapat didaur ulang. 

LPEM bersama tenaga ahli lokal menganalisis kelayakan pembangunan 

TPA kumpul-pilah-olah (TPA-KPO) di Mamuju. Hasilnya, pembangunan TPA-

KPO dinilai layak dengan tingkat pengembalian investasi sebesar 13,7%. 

Dengan adanya TPA-KPO, pencemaran lingkungan dari sampah yang tidak 

tertangani akan berkurang. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Mamuju bisa 

menambah pendapatan daerah dari retribusi dan penjualan kompos. 

TPA-KPO juga memberi manfaat sosial yang cukup besar. Manfaat sosial 

pertama adalah berkurangnya biaya berobat oleh masyarakat untuk penyakit 

yang diakibatkan oleh lingkungan yang kotor. Manfaat sosial kedua adalah 

bertambahnya produktivitas masyarakat karena lingkungan yang bersih.  

Technical Assistance 

Sumba Tengah Melawan 

Lahan Kritis 

Kabupaten Sumba Tengah di NTT sebagian besar terdiri dari hutan 

lindung. Lahan yang bisa digunakan luasnya 36,5% dari total lahan dimana 

lahan tersebut merupakan lahan kritis yang sangat kering pada musim kema-

rau dan cepat ditumbuhi ilalang pada musim hujan sehingga sulit dimanfaat-

kan oleh warga. 

Hasil kegiatan technical assistance merumuskan dua solusi untuk masalah 

ini. Yang pertama adalah program penanaman pohon sengon dan pemeli-

haraan sapi oleh kelompok tani. Sengon dipilih karena cocok dengan di iklim 

kering Sumba, sedangkan sapi memberi keuntungan finansial tambahan.  

Hasil analisis biaya dan manfaat menunjukkan bahwa program pertama 

menghasilkan tingkat pengembalian sebesar 158%, sehingga program ini 

layak dilaksanakan. Melalui program ini, lahan kritis dapat digunakan untuk 

hal yang bermanfaat sementara kelompok tani mendapatkan keuntungan 

berupa penjualan daun sengon sebagai makanan ternak, penjualan sapi, 

serta penjualan kayu sengon. 

Solusi yang kedua adalah program optimalisasi air bawah tanah dengan 

teknologi fotovoltaik. Teknologi fotovoltaik memanfaatkan energi matahari 

untuk menghasilkan energi yang dapat memompa air tanah ke permukaan. 

Dengan adanya pasokan air, masyarakat akan tetap bisa bertanam dan be-

ternak ikan di atas lahan kritis pada musim kemarau.  

Untuk memberi nilai tambah bagi program ini, kelompok tani di Sumba 

Tengah akan dibimbing untuk membudidayakan padi dan cabai mengguna-

kan air tanah dari fotovoltaik. Hasil analisis biaya dan manfaat menunjukkan 

tingkat pengembalian sebesar 15% sehingga program ini juga layak untuk 

diterapkan di Sumba Tengah.  

Kedua program ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi masalah 

lahan kritis yang dihadapi oleh Sumba Tengah. Tentunya, untuk memperbaiki 

lahan kritis serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara total, pro-

gram ini perlu dilaksanakan di seluruh desa di Sumba Tengah dan dilanjut-

kan dengan penyediaan pasar untuk menampung hasil produksi sengon, 

padi, dan cabai. 


