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Kata Pengantar

Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu A

M
anusia dan alam seringkali ditempatkan dalam dua kutub yang berseberangan dan 
dikenal adanya kutub homo-centris dan eco-centris. Namun penempatan ini tidak 
pada posisi yang sejajar sehingga manusia memandang alam sebagai obyek untuk 
dimanfaatkan bagi kepentingannya. Menurunnya daya dukung (carrying capacity) 
lingkungan yang menyebabkan terjadinya bencana alam, menimbulkan kesadaran 
perlunya harmonisasi antara kegiatan manusia dengan alam. Hal ini mendorong 

United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Badan PBB yang berkaitan 
dengan pendidikan dan budaya, meluncurkan sebuah program yang disebut Man and Biosphere (MAB), atau 
“Manusia dan Biosfer” pada tahun 1971. Kemudian ditindaklanjuti dengan pembangunan jaringan cagar 
biosfer di seluruh dunia. Di Indonesia, penanggung jawab program MAB adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI). Namun pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan oleh pengelola masing-masing kawasan. 

Di Indonesia, ada 16 cagar biosfer atau juga dikenal sebagai Science for Sustainability Support Sites. Salah 
satunya adalah Cagar Biosfer Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu (Cagar Biosfer BKDSKH), yang 
ditetapkan oleh UNESCO pada tanggal 25 Juli 2018. Cagar Biosfer BKDSKH ini mencakup seluruh wilayah 
Kabupaten Kapuas Hulu di Kalimantan Barat. Namun perhatian berbagai pihak untuk bersama-sama 
membangun cagar biosfer ini masih minimal karena keuntungan ekonomi langsung dari pengelolaannya 
belum memberikan hasil yang signifikan. Selain itu, belum adanya peraturan yang mendasari pembentukan 
organisasi pengelola yang secara terstruktur mengelola cagar biosfer. Selain itu, juga tidak adanya kejelasan 
pendanaan bagi pelaksanaan pengelolaannya. 

Belajar dari pengalaman koordinasi pengelolaan cagar biosfer di negara lain, seperti di Eropa, pendanaan 
cagar biosfer ini dapat disiasati dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan bekerja sama dengan 
pihak swasta untuk melakukan “branding” bagi produk (barang dan jasa) yang dihasilkan dari cagar biosfer. 
Untuk ini, pendekatan yurisdiksi dapat menjadi keunggulan dari Cagar Biosfer BKDSKH yang wilayahnya 
merupakan wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Buku ini menyajikan hasil analisis pakar ekonomi mengenai 
mekanisme pendanaan cagar biosfer yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan keuangan 
yang berlaku di Indonesia. Hasil analisis tersebut dapat menjadi bahan rujukan atau pertimbangan bagi 
pendanaan Cagar Biosfer BKDSKH.

Semoga buku ini bermanfaat bagi pengelolaan cagar biosfer, khususnya cagar Biosfer Betung Kerihun Danau 
Sentarum Kapuas Hulu. Sehingga dapat meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat dalam 
kerangka pembangunan berkelanjutan.

Jakarta, September 2020

Georg Buchholz

Direktur Program FORCLIME
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1.1 Cagar Biosfer di Indonesia

Konsep Cagar Biosfer muncul pada tahun 1970-an sebagai bagian dari Program Manusia dan Biosfer 
(Man and Biosphere - MAB Programme) dari UNESCO, yang bertujuan untuk menyelaraskan konservasi 
keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan. Cagar Biosfer didirikan untuk mendorong dan 
memberi contoh hubungan yang seimbang antara manusia dan biosfer. Cagar biosfer adalah area yang 
terdiri dari ekosistem darat, laut, dan pesisir. Setiap cagar mendorong solusi menyelaraskan konservasi 
keanekaragaman hayati dengan penggunaan berkelanjutan. Cagar biosfer adalah– tempat khusus untuk 
menguji pendekatan interdisipliner untuk memahami dan mengelola perubahan dan interaksi antara sistem 
sosial dan ekologis, termasuk pencegahan konflik dan pengelolaan keanekaragaman hayati. 

Cagar biosfer menggabungkan tiga fungsi yang saling berhubungan:

Fungsi konservasi 
untuk berkontribusi terhadap 
konservasi lanskap, ekosistem, 
spesies dan variasi genetik.

Fungsi pembangunan 
untuk mendorong pembangunan 
ekonomi dan manusia yang 
berkelanjutan dari segi sosial-
budaya dan ekologis

Fungsi logistik 
untuk memberikan dukungan 
bagi penelitian, pemantauan, 
pendidikan dan pertukaran 
informasi terkait isu-isu 
konservasi dan pembangunan 
lokal, nasional dan global .

Oleh karena itu, cagar biosfer terdiri dari tiga zona yang saling berkaitan: zona inti, zona penyangga, dan 
zona transisi (GAMBAR 1). 

Zona inti terdiri dari ekosistem yang dilindungi secara hukum dan berkontribusi pada konservasi 
lanskap, ekosistem, spesies, dan variasi genetik. Zona penyangga mengelilingi zona inti dan dikelola 
untuk mengakomodasi kegiatan yang sesuai dengan praktik ekologis yang baik dan dapat memperkuat 
penelitian ilmiah, pemantauan, pelatihan dan pendidikan. Tujuannya adalah untuk melindungi zona 
inti dari dampak negatif akibat kegiatan manusia.1 Zona transisi adalah bagian terluar dari Cagar Biosfer, 
di mana sebagian besar kegiatan dilakukan sesuai izin yang diberikan, mendorong pembangunan 
ekonomi dan manusia yang berkelanjutan secara sosial-budaya dan ekologis. Pada dasarnya, zona transisi 
merupakan area di mana kerja sama aktif antara pengelolaan cagar biosfer dan masyarakat setempat 
dilakukan, kegiatan tersebut mencakup pemukiman, penanaman, kehutanan, rekreasi dan kegiatan 
ekonomi lainnya yang selaras dengan tujuan masyarakat dan konservasi.

Apakah semua cagar biosfer wajib memiliki tiga zona? Tidak, rencana zona adalah konsep teoretis. Yang 
paling penting adalah memilih pendekatan yang dapat diterapkan. Banyak negara mendapatkan inspirasi 
dari UNESCO untuk mengembangkan strategi kerja sama yang inovatif untuk mewujudkan tujuan cagar 
biosfer dan menghasilkan kriteria yang lebih baik, sesuai dengan kondisi khusus di setiap negara. Strategi 
dan mekanisme konservasi melalui kerja sama harus dikembangkan. Gagasan utamanya bukan untuk 
menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak ingin turut serta dalam kegiatan cagar biosfer, 
tetapi untuk mendorong pihak-pihak yang melakukannya.2

1 https://en.antaranews.com/news/127476/indonesias-two-new-biosphere-reserves-recognized-by-unesco
2 http://www.georgewright.org/mab.html#Anchor-How-47857
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GAMBAR 1 Kawasan zonasi cagar biosfer

Cagar biosfer diusulkan oleh pemerintah pusat dan tetap berada di bawah yurisdiksi berdaulat dari 
negara di mana cagar biosfer tersebut berada. Status mereka diakui secara internasional. Jaringan Cagar 
Biosfer Dunia (World Network of Biosphere Reserves) terdiri dari 701 cagar biosfer di 124 negara (UNESCO, 
2019). Jaringan Cagar Biosfer Dunia diatur oleh Kerangka Hukum yang diadopsi oleh Konferensi Umum 
UNESCO pada tahun 1995 yang menjabarkan tentang definisi, tujuan, kriteria dan prosedur penunjukan 
untuk cagar biosfer. Aksi yang disarankan untuk pelaksanaan cagar biosfer ditetapkan dalam “Strategi 
Seville” (Seville Strategy) pada tahun 1995, Rencana Aksi Madrid (Madrid Action Plan) (1998-2013), diikuti 
oleh roadmap baru yang terdiri dari Strategi Global Baru MAB (MAB Global New Strategy) (2015-2025) dan 
Rencana Aksi Lima (Lima Action Plan) (2016-2025).3 

Sebagai anggota UNESCO, Indonesia turut serta dalam melaksanakan program MAB. Pemerintah 
Indonesia menunjuk LIPI sebagai pusat kontak untuk program MAB di Indonesia. LIPI membentuk 
Komite Nasional MAB-UNESCO Indonesia sesuai amanat untuk menjalankan program MAB di 
Indonesia, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di Indonesia. Di Indonesia, pembentukan 
dan pengembangan cagar biosfer tidak hanya melibatkan LIPI, tetapi juga dilakukan melalui koordinasi 
dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan pemerintah daerah. KLHK memiliki 
wewenang atas kawasan konservasi yang dikategorikan sebagai Zona Inti, sedangkan pemerintah daerah 
bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana pembangunan di tingkat daerah dan pusat, khususnya di 
Zona Penyangga dan Zona Transisi pada cagar biosfer. 

Zona Inti Zona Penyangga Zona Transisi Pemukiman 
manusia

Penelitian Turisme/
rekreasi

Pendidikan/
Pelatihan

Sumber: MAB, 2018

3 Roadmap Baru untuk Program Manusia dan Biosfer (MAB) dan Jaringan Cagar Biosfer Dunia yang diterbitkan pada tahun 2017. 
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Sejauh ini, Indonesia memiliki enam belas cagar biosfer4 yang sudah didaftarkan dalam Jaringan Cagar 
Biosfer Dunia (Tabel 1) dan Cagar Biosfer SAMOTA menjadi cagar biosfer terbaru yang ditetapkan oleh 
MAB UNESCO.5

TABEL 1 Daftar cagar biosfer di Indonesia

Nama Cagar Biosfer Provinsi Tahun Didirikan

1 Cagar Biosfer Cibodas Jawa Barat 1977

2 Cagar Biosfer Komodo Nusa Tenggara Timur 1977

3 Cagar Biosfer Tanjung Puting Kalimantan Tengah 1977

4 Cagar Biosfer Lore Lindu Sulawesi Tengah 1977

5 Cagar Biosfer Siberut Sumatra Barat 1981

6 Cagar Biosfer Gunung Leuser Aceh, Sumatra Utara 1981

7 Cagar Biosfer Giam Siak Kecil - Bukit Batu Riau 2009

8 Cagar Biosfer Wakatobi Sulawesi Tenggara 2012

9 Cagar Biosfer Bromo Tengger Semeru-Arjuno Jawa Timur 2015

10 Cagar Biosfer Takabonerate-Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan 2015

11 Cagar Biosfer Blambangan Jawa Timur 2016

12 Cagar Biosfer Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu Kalimantan Barat 2018

13 Cagar Biosfer Berbak-Sembilang Sumatra Selatan 2018

14 Cagar Biosfer Rinjani-Lombok Nusa Tenggara Barat 2018

15 Cagar Biosfer Togean Tojo Una-Una Sulawesi Tengah 2019

16 Cagar Biosfer Saleh-Moyo-Tambora “SAMOTA” Nusa Tenggara Barat 2019

Sumber: MAB UNESCO

4 https://ristekdikti.go.id/info-iptek-dikti/indonesia-miliki-dua-cagar-biosfer-baru/
5	 http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/asia-and-the-pacific/
6 Menurut wawancara dengan Komite Nasional MAB Indonesia, Cagar Biosfer Siberut, Gunung Leuser, Tanjung Puting, dan Betung Kerihun Danau 

Sentarum Kapuas Hulu belum memiliki forum koordinasi.  
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 menjadi dasar hukum untuk cagar biosfer di Indonesia. Istilah dan 
definisi cagar biosfer ditetapkan dalam pasal 1 (12) yang berbunyi: 

“Cagar biosfer adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem 
asli, ekosistem unik, dan atau ekosistem yang telah mengalami 

degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan 
dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan.”

Selain itu, UU 5/1990 juga mengamanatkan bahwa penetapan cagar biosfer di suatu daerah harus diatur 
secara lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Daerah (Perda). Proses penyusunan 
Peraturan Pemerintah sedang berlangsung dan mudah-mudahan dapat diselesaikan serta diterbitkan 
pada tahun 2020. Peraturan Pemerintah kemudian dapat digunakan sebagai referensi penganggaran untuk 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Saat ini, sifatnya masih sukarela tanpa dasar hukum yang jelas.

Peraturan turunan tersebut harus mencakup rencana pengelolaan atau rencana aksi, serta pengaturan 
kelembagaan untuk pengelolaan cagar biosfer. Pengaturan kelembagaan untuk pengelolaan cagar biosfer di 
Indonesia dapat dibagi menjadi dua jenis, dengan membentuk Badan Koordinasi Pengelolaan Cagar Biosfer 
(saat ini baru tersedia di Cagar Biosfer Siak Giam-Bukit Batu) atau dengan membentuk Forum Koordinasi 
Cagar Biosfer6 yang melibatkan semua pemangku kepentingan utama dalam cagar biosfer.

Saat ini, Komite Nasional MAB Indonesia telah mengadopsi Rencana Aksi Lima 2016-2025 ke dalam Strategi 
Baru mereka untuk tahun 2015-2025 yang diikuti oleh implementasi pengelolaan cagar biosfer7. Lima bidang 
strategis dalam menerapkan Rencana Aksi Lima (LAP) untuk mencapai Agenda Pembangunan Berkelanjutan 
Nasional 2020 adalah:8 

1. Cagar Biosfer sebagai model pembangunan berkelanjutan yang efektif, 
2. Jaringan inklusif dan kolaborasi, dinamis, serta program yang berorientasi pada hasil, 
3. Kerja sama eksternal yang efektif, pendanaan yang memadai dan berkelanjutan untuk Program MAB dan 

Jaringan Cagar Biosfer Dunia,
4. Komunikasi komprehensif, modern, terbuka, dan transparan termasuk dalam berbagi informasi dan data, 
5. Rencana dan program pengelolaan yang efektif. 

7 Strategi Baru ini merupakan kelanjutan dari Rencana Aksi Madrid 2008-2013. Hal ini dinyatakan 
dalam Forum ICC ke-28 di Lima-Peru.

8 Country Report 2016/2017: Management and development of Biosphere Reserve in Indonesia. 
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1.2 Cagar Biosfer Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu

Cagar Biosfer Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu ditetapkan oleh UNESCO pada bulan Juli 2018. 
Kabupaten Kapuas Hulu, seperti diketahui, telah ditetapkan sebagai Kabupaten Konservasi pada tahun 20039 

dan sekitar 65% area tutupan hutan, termasuk hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Kabupaten 
ini terletak di ujung timur Provinsi Kalimantan Barat, secara geografis terletak di 0,50 Lintang Utara hingga 1,40 

Lintang Selatan dan 111,400 hingga 114,100 Bujur Timur. Ibu Kota 
Kabupaten Kapuas Hulu adalah Putussibau. 

Lanskap Cagar Biosfer Betung Kerihun Danau Sentarum 
Kapuas Hulu memiliki nilai-nilai penting dan strategis untuk 
melestarikan ekosistem di daerah ini, terutama dengan 
Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau 
Sentarum sebagai zona inti. Selain itu, zona penyangga di 
area ini juga memiliki beberapa kawasan lindung dan cagar 
alam yang berperan utama dalam melestarikan ekosistem dan 
keanekaragaman hayati di area ini. Keduanya juga berperan 
penting dalam memasok air bagi Kalimantan Barat sebagai daerah 
aliran sungai untuk Sungai Kapuas. 

Cagar Biosfer Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu 
memiliki area seluas 3.115.200 hektare, yang terdiri dari Zona Inti 
seluas 944.000 hektare, Zona Penyangga seluas 920.000 hektare, 
dan Zona Transisi seluas 1.251.200 hektare. Zona inti memiliki 
dua taman nasional: Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman 
Nasional Danau Sentarum serta memiliki keanekaragaman 
ekosistem yang sangat tinggi.10 Vegetasi hutan relatif utuh, masih 
dalam kondisi baik dan menyediakan habitat bagi beberapa 
spesies flora dan fauna endemik. Taman Nasional Betung Kerihun 
dikelompokkan menjadi 8 tipe ekosistem: Hutan Alluvial 

(Alluvial Forest), Hutan Dipterocarpaceae Dataran Rendah (Lowland Dipterocarpaceae Forest), Hutan perbukitan 
Dipterocarpaceae Bukit (Hill Dipterocarp Forest), Hutan Sub-pegunungan (Sub-Montane Forest), Hutan pegunungan 
(Montane Forest), Hutan Berkapur (Limestone Forest), Hutan Rawa (Swamp Forest), dan Hutan Sekunder Tua (Old 
Secondary Forest). Sedangkan sebagian besar area Taman Nasional Danau Sentarum berupa danau dan lahan 
basah, dengan vegetasi yang terdiri dari berbagai spesies tanaman dan semak yang dapat beradaptasi di daerah 
yang hampir selalu mengalami banjir sepanjang tahun.11 Kawasan ini dikelilingi oleh perbukitan dan dataran 
tinggi yang menjadikannya sebagai daerah tangkapan air yang memiliki fungsi hidrologi yang sangat penting bagi 
pemeliharaan DAS Kapuas. 

Zona penyangga dan zona transisi berpotensi untuk digunakan sebagai kawasan produktif untuk pertanian, 
perkebunan, hortikultura, perikanan, peternakan, serta kegiatan produktif lainnya seperti pariwisata, industri, 
dan lain-lain. Pengembangan zona penyangga dan zona transisi memainkan peran yang sangat penting untuk 
mendorong pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia yang berkelanjutan dari segi sosial-budaya dan 
ekologis dalam cagar biosfer. Sekitar 2200 orang penduduk di Kapuas Hulu sangat bergantung pada kelestarian 
hutan, termasuk penggunaan hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, madu, serta potensi hewan seperti ikan 
arwana, serta potensi air dan pariwisata. 

Zona penyangga dan zona transisi 
berpotensi untuk digunakan 
sebagai kawasan produktif 

untuk pertanian, perkebunan, 
hortikultura, perikanan, peternakan, 

serta kegiatan produktif lainnya 
seperti pariwisata, industri, dan 
lain-lain. Pengembangan zona 
penyangga dan zona transisi 

memainkan peran yang sangat 
penting untuk mendorong 

pembangunan ekonomi dan 
manusia yang berkelanjutan dari 
segi sosial-budaya dan ekologis 

dalam cagar biosfer. 

9 Country Report 2016/2017: Management and development of Biosphere Reserve in Indonesia.
10 Ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 144 Tahun 2003.
  Taman Nasional Betung Kerihun dikelompokkan menjadi 8 tipe ekosistem: Hutan Alluvial, Hutan Dipterocarpaceae Dataran 

Rendah, Hutan Dipterocarpaceae Bukit, Hutan Sub-Gunung, Hutan Gunung, Hutan Berkapur, Hutan Rawa, dan Hutan Sekunder 
Tua. Sedangkan Taman Nasional Danau Sentarum 

11 Dokumen Nominasi Cagar Biosfer Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu 
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GAMBAR 2 Zonasi Cagar Biosfer Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu

Cagar Biosfer Betung Kerihun
Danau Sentarum Kapuas Hulu 

Sumber: KLHK, 2018

Cagar Biosfer Betung Kerihun Danau Sentarum 
Kapuas Hulu memiliki area seluas 3.115.200 hektare, 

yang terdiri dari Zona Inti seluas 944.000 hektare, 
Zona Penyangga seluas 920.000 hektare, 

dan Zona Transisi seluas 1.251.200 hektare.
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12 Gie (2002) menjelaskan bahwa sektor pertanian secara luas mencakup sektor kehutanan, kelautan, dan perikanan.
13 Kratom (Mitragyna Speciosa) digunakan oleh masyarakat setempat sebagai obat herbal untuk mengatasi rasa sakit, depresi, dan 

kecemasan. Secara tradisional, daun kratom umumnya dikunyah, diseduh menjadi teh, atau digunakan untuk memasak.

POTENSI JASA EKOSISTEM DI ZONA PENYANGGA DAN ZONA TRANSISI

Zona penyangga terdiri dari hutan lindung, hutan produksi, area pertanian dan pemukiman. 

Pengembangan sektor pertanian mencakup tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan 
kehutanan.12 Kabupaten Kapuas Hulu memiliki area luas yang berpotensi untuk dikembangkan untuk 
pertanian tetapi hingga 2017, luas lahan yang digunakan untuk sawah baru 36.000 hektare, setara dengan 
1,2% dari total wilayah Kabupaten Kapuas Hulu (BPS Kapuas Hulu, 2018). Budidaya tanaman pangan perlu 
ditingkatkan secara terus menerus untuk mewujudkan swasembada pangan regional, meningkatkan 
pendapatan dan meningkatkan gizi. Daerah ini juga telah mengembangkan berbagai komoditas perkebunan 

seperti karet, kelapa, kopi, lada, kakao, kapas, tebu, minyak 
kelapa sawit, kratom, pinang dan jarak. Beberapa komoditas 
perkebunan hanya tersedia di sejumlah kecamatan. Perkebunan 
karet, kelapa dan lada tersebar di seluruh kabupaten. Sayangnya, 
Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia telah mengeluarkan 
larangan untuk tidak lagi membudidayakan kratom pada tahun 
2022 karena daun kratom dinyatakan menimbulkan gejala 
kecanduan, gangguan pernapasan, dan bahkan kematian.13

Sub-sektor peternakan bertujuan untuk meningkatkan 
pendapatan pertanian, memperbaiki pola makan dan 
memperluas peluang bisnis dan lapangan pekerjaan. Jumlah 
hewan ternak besar di Kapuas Hulu adalah 7.700 sapi pada tahun 
2017 dan jumlah hewan ternak kecil sebanyak 1.700 domba dan 
24.000 babi (BPS Kapuas Hulu, 2018). 

Sub-sektor perikanan bertujuan untuk memperluas budidaya 
ikan di tambak, pagong, dan keramba serta mendukung fasilitas 
perikanan untuk sungai dan danau agar dapat memenuhi 
kebutuhan gizi masyarakat, meningkatkan produksi lokal dan 

memenuhi kebutuhan bahan baku industri, serta meningkatkan pendapatan rumah tangga para nelayan. 
Penangkapan ikan di Kapuas Hulu sebagian besar dilakukan dengan menggunakan alat tangkap tradisional. 
Pada tahun 2017, jumlah total produksi ikan mencapai 31.500 ton (BPS Kapuas Hulu, 2018). 

Sebagian besar masyarakat  di kawasan Cagar Biosfer Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu 
berasal dari suku Dayak

Penduduk asli di daerah ini berasal dari suku Melayu dan Dayak. Sebagai mayoritas, kelompok etnis Dayak 
meliputi Dayak Iban, Tamambaloh, Taman Sibau, Kantu, Kayan Mendalam, Bukit, Bukel Metelunai, dan 
Punan Hovongan. Satu-satunya kelompok etnis Dayak yang tinggal di Taman Nasional Betung Kerihun 
adalah Punan Hovongan, yakni salah satu kelompok Dayak yang mewakili empat tipologi kelompok 
Dayak di Kalimantan. Setiap kelompok etnis memiliki hukum kelembagaan dan adat dengan karakteristik 
masing-masing. Ini merupakan modal sosial yang dapat memberikan warna dan berperan penting dalam 
pengelolaan kawasan cagar biosfer. 

Di beberapa daerah aliran sungai (Embaloh dan Sibau), lembaga masyarakat adat dan instrumen dalam 
bentuk hukum adat sudah lama ada. Peraturan desa, khususnya di bidang pengelolaan layanan ekowisata, 
telah disiapkan di beberapa DAS. Walaupun belum secara signifikan mendukung dan memanfaatkan berbagai 
program, khususnya pemberdayaan masyarakat, tetapi Peraturan Desa tersebut dapat menjadi modal sosial 
yang berharga bagi pengelolaan Cagar Biosfer Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu di masa depan. 

Satu-satunya kelompok etnis 
Dayak yang tinggal di Taman 

Nasional Betung Kerihun adalah 
Punan Hovongan, yakni salah satu 

kelompok Dayak yang mewakili 
empat tipologi kelompok Dayak di 
Kalimantan. Setiap kelompok etnis 
memiliki hukum kelembagaan dan 
adat dengan karakteristik masing-

masing. Ini merupakan modal 
sosial yang dapat memberikan 

warna dan berperan penting dalam 
pengelolaan kawasan cagar biosfer. 
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Pemerintah Pusat 

-  KLHK: Balai Besar Taman 
Nasional (BBTN) Betung 
Kerihun dan Danau Sentarum

- LIPI
- Kemenkeu

Pemerintah Daerah

- Pemprov Kalimantan Barat
- Pemkab Kapuas Hulu

Masyarakat Lokal

- Masyarakat Dayak
- Masyarakat Melayu
- Lain-lain

Lembaga Penelitian/Universitas, 
LSM, dan Sektor Swasta

- Lembaga penelitian/
 universitas lokal dan nasional,   

 LSM, dan perusahaan

PEMANGKU
KEPENTINGAN

Dari segi struktur masyarakat dan fitur mata pencaharian, suku Dayak di seluruh Kalimantan dibagi ke dalam 
empat jenis tipologi (Program MAB Indonesia, 2017): 

Kelompok dengan latar 
belakang budaya berburu dan 
mengumpulkan hasil hutan 
bukan kayu, dengan ciri khas 
berupa kelompok kecil dengan 
struktur kepemimpinan 
berdasarkan senioritas dan 
keahlian. Contoh: Orang Bukat 
dan Punan.

Kelompok dengan latar 
belakang budaya ladang 
berpindah pada lahan kering 
dan bukit, dengan ciri khas 
rumah panjang dan struktur 
kepemimpinan yang egaliter 
dan demokratis. Contoh: 
Orang Iban. 

Kelompok yang menerapkan 
budidaya ladang berpindah 
pada lahan basah dan 
pertanian lahan basah, dengan 
ciri khas rumah panjang dan 
sistem lapisan sosial (kasta) 
yang ketat. Contoh: Orang 
Kayan, Kenyah, dll. 

Budidaya ladang berpindah 
pada lahan basah dan 
kelompok petani lahan 
basah, dengan ciri khas 
rumah panjang, memiliki 
fitur campuran antara sistem 
lapisan egaliter dan sosial, dan 
mengakui tradisi penguburan 
kedua dengan pembakaran 
tulang leluhur. Contoh: Orang 
Ot Danum, dll. 

Sumber: Pradana, 2019

Pengelolaan cagar biosfer di Indonesia, 
pada dasarnya harus menerapkan 
program pengelolaan terpadu dari atas 
ke bawah, program-program tersebut 
juga harus layak secara ekonomi, baik 
bagi lingkungan, dapat diterima secara 
sosial, dan menggunakan teknologi 
yang tepat. Pembangunan juga harus 
memprioritaskan penguatan masyarakat 
setempat dan memastikan bahwa semua 
pemangku kepentingan yang terlibat 
mendapatkan manfaat dari kegiatan 
pembangunan berkelanjutan. Oleh 
karena itu, identifikasi semua pemangku 
kepentingan terkait yang terlibat dalam 
kegiatan di cagar biosfer wajib dilakukan. 

GAMBAR 3 Pemetaan pemangku kepentingan untuk Cagar Biosfer Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu

Identifikasi	Pemangku	Kepentingan	Utama	
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Komitmen, koordinasi, dan pembagian peran antara para pemangku kepentingan perlu ditetapkan 
untuk menjalankan semua fungsi Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu sebagai cagar biosfer. 
Pengelolaan konservasi di zona inti harus memastikan pengelolaan yang berkelanjutan, bermanfaat bagi 
daerah sekitar. Pemerintah daerah dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan 
zona penyangga dan zona transisi. Dukungan dari sektor swasta juga penting bagi pembangunan di zona 
penyangga dan zona transisi.

Setelah mengidentifikasi para pemangku kepentingan, masalah-masalah berikut perlu disorot:

Koordinasi antara para pemangku kepentingan 
Walaupun berkas nominasi mengusulkan Badan Koordinasi Pengelolaan untuk Cagar 
Biosfer Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu, Badan/Forum Koordinasi masih 
belum dibentuk.14 Struktur atau komposisi anggota badan koordinasi perlu ditentukan 
dan  pihak-pihak yang akan diikutsertakan dalam struktur tersebut perlu diidentifikasi.

Aspek Hukum 
Tidak ada peraturan yang jelas di tingkat pusat, kecuali UU No. 5/1990. Peraturan 
tersebut sangat penting bagi pengelolaan cagar biosfer. Lembaga pemerintah tidak 
dapat mengalokasikan sumber daya untuk kegiatan yang berkaitan dengan cagar biosfer 
selama peraturan belum tersedia. 

Peraturan pada tingkat yang lebih rendah, yaitu Keputusan Bupati, juga diperlukan, 
misalnya, untuk pengaturan kelembagaan (Forum Koordinasi Cagar Biosfer Betung 
Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu), rencana pengelolaan, rencana aksi, dll tetapi 
ketentuan tersebut belum tersedia.

Konsep Cagar Biosfer
Konsep Cagar Biosfer belum disosialisasikan secara luas, oleh karena itu banyak 
pemangku kepentingan masih belum sepenuhnya memahami konsep cagar biosfer. 
Pengakuan sebagai cagar biosfer tidak secara otomatis disertai dengan penambahan 
dana akan diberikan secara langsung.

Keterlibatan Aktor Non-Negara (NSA)
Keterlibatan NSA untuk mendukung rantai pasokan yang berkelanjutan dan hubungan 
kerja yang lebih kuat dengan sektor swasta dalam sektor kehutanan dan pertanian 
serta pembangunan rendah emisi sangatlah penting. Dengan demikian, pembangunan 
berkelanjutan untuk sektor-sektor ekonomi seperti pertanian menjadi sangat mendesak 
agar dapat mendorong ekonomi dan memberdayakan masyarakat setempat.

Salah satu masalah yang saat ini sedang dihadapi oleh kawasan dan lembaga konservasi 
adalah kurangnya kemauan Pemerintah dan Donor untuk mengalokasikan dana 
yang ditargetkan bagi tujuan dan lembaga pengelolaan kawasan lindung standar. 
Meski begitu, pendanaan baru dari LSM internasional dapat mengisi gap tersebut. 
Manajer kawasan konservasi diharapkan dapat semakin kreatif dalam membuat 
konsep, menjustifikasi, dan mengelola dana untuk keanekaragaman hayati. Kebutuhan 
pendanaan saat ini lebih bersaing. Oleh karena itu, penggunaan tools keuangan serupa 
bisnis untuk memperkuat mekanisme pembiayaan berkelanjutan sangat diperlukan 
(Emerton, Lucy & Bishop, Joshua & Thomas, Lee, 2006).

14 Wawancara dengan Komite Nasional MAB Indonesia
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 1.3 Tujuan Penelitian

Seperti yang disebutkan di atas, partisipasi para pemangku kepentingan perlu dioptimalkan dan diperkuat: 
pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat setempat, sektor swasta, universitas/lembaga penelitian, 
LSM, dan lainnya mengarah kepada rencana pengelolaan terpadu untuk pembangunan berkelanjutan cagar 

1. Mengembangkan konsep mekanisme pendanaan untuk Cagar Biosfer Kapuas Hulu 
yang mendorong keterlibatan sektor swasta untuk memungkinkan pengembangan 
dan pelaksanaan kegiatan yang mendukung dan sejalan dengan persyaratan Cagar 
Biosfer dan pembangunan berkelanjutan, khususnya oleh masyarakat setempat;

2. Tuliskan semua persyaratan untuk mencapai tujuan tersebut.

Laporan ini didasarkan pada kajian pustaka yang tersedia, wawancara mendalam, dan pengumpulan data 
sekunder. Struktur laporan sebagai berikut: 

BAB 1

BAB 3 BAB 4

BAB 2

Pendahuluan, latar belakang 
dan tujuan laporan.

Usulan mekanisme untuk 
Cagar Biosfer Betung 

Kerihun Danau Sentarum 
Kapuas Hulu. 

Kesimpulan dan 
rekomendasi hasil laporan.

Menjelaskan tentang mekanisme 
pendanaan untuk konservasi 

atau masalah lingkungan 
lainnya, baik yang tersedia secara 

global maupun yang sudah ada 
di Indonesia, termasuk dana 

perwalian dan mekanisme 
lain untuk sektor swasta dan 

masyarakat sipil. 

Penelitian ini bertujuan untuk:
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BAB

Sumber/Mekanisme 
Pendanaan untuk 

Cagar Biosfer
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MENGHASILKAN DANA DARI 
PEMASUKAN DARI BARANG DAN 

JASA DI KAWASAN LINDUNG

MENDAPATKAN DAN 
MENGELOLA DANA DARI 

PIHAK LUAR 

MENGHASILKAN DANA 
UNTUK MENDORONG 

KEGIATAN KONSERVASI

Berbagi biayaBiaya penggunaan sumber daya

Biaya Biosprospeksi

Pembayaran untuk
 jasa ekosistem

Pendanaan karbon

Penjualan tiket 
dari turis

Hibah NGO

Anggaran 
pemerintah & donor

Sumbangan 
sukarela pribadi

Mekanisme untuk 
mengelola dana

Dana lingkungan

Hutang untuk 
pertukaran alam
(debts for 
nature swaps)

Instrumen fiskal

Sewa dan konsesi 
untuk pengelolaan 

lahan, sumber 
daya dan fasilitas 

pribadi atau 
masyarakat

Pendapatan bagi hasil lokal

Investasi, kredit, dan dana perusahaan

Biaya terkait dengan penggunaan atau penyediaan produk dan fasilitas PA tertentu, 
atau keterlibatan dalam perilaku ramah keanekaragaman hayati

Kontribusi yang dimotivasi oleh kebijakan 
sosial, pribadi, atau prinsip yang lebih luas 

Sum
ber pribadi

Pendapatan kawasan lindung Berasal dari luar kawasan lindung

Sum
ber um

um

2.1 Mekanisme Pendanaan yang Tersedia di Tingkat Global 

Berbagai kawasan lindung inovatif dan mekanisme pendanaan keanekaragaman hayati telah dikembangkan 
di tingkat global dalam beberapa dekade terakhir. Beberapa lembaga (Emerton et al. (2006), Norris, Ruth & 
Curtis, Randy (1999), dan WWF (2009), telah menerbitkan beberapa kategori berikut.

Kategori pertama didasarkan pada bagaimana cara pembiayaan diperoleh dan digunakan seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar 4:

Mekanisme pembiayaan yang berkaitan dengan menarik dan mengelola sumber eksternal termasuk 
anggaran pemerintah dan donor, hibah LSM, dan sumbangan pribadi dan sukarela, dari sumber 
internasional dan domestik.

Pembagian biaya dan pembagian manfaat, dana investasi dan perusahaan, instrumen fiskal, dan 
pengaturan untuk pengelolaan lahan, sumber daya, dan fasilitas PA oleh masyarakat atau sektor 
swasta adalah mekanisme untuk mendapatkan pendanaan guna mendorong kegiatan konservasi di 
antara kelompok yang menggunakan atau memberikan dampak terhadap PA.

Biaya penggunaan sumber daya, pungutan pariwisata, dan pembayaran untuk jasa ekosistem 
semuanya membuat pungutan berbasis pasar untuk barang dan jasa PA untuk menangkap sebagian 
dari kesediaan penerima manfaat PA untuk membayar. (Emerton et al., 2006, hlm. 28)

GAMBAR 4 Tipologi mekanisme pembiayaan kawasan lindung

Sumber: Emerton et al., 200618
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WWF (2009) juga menyediakan panduan untuk pembiayaan konservasi dengan perincian berikut:

Norris & Curtis (1999) mengklasifikasikan mekanisme pembiayaan sebagai berikut:

1.  Tema lintas sektoral saat 
ini dalam pembiayaan 
keanekaragaman hayati 
dari kerja sama pemerintah 
dengan badan usaha, 
partisipasi masyarakat, 
penilaian ekonomi untuk 
kawasan lindung dan 
keanekaragaman hayati 
(ekowisata), dana perwalian 
konservasi, dan relawan.

2.  Mekanisme pembiayaan 
dan pendapatan dari alokasi 
pemerintah, pajak, retribusi, 
dan biaya tambahan, 
biaya pengguna, cause-
related marketing, prospek 
keanekaragaman hayati, 
Debt for-Nature Swaps, The 
US EAI and Tropical Forest 
Conservation Act of 1998, 
proyek pelaksanaan bersama 
dan offset karbon.

3.  Penggalangan dana dari 
donor internasional seperti 
donor multilateral, Global 
Environment Facility, Inter-
American Development 
Bank, Organization of 
American State): perjanjian 
dan organisasi teknis 
lainnya, donor bilateral, 
LSM internasional, yayasan 
filantropi, perusahaan dan 
individu, penggalangan dana 
perusahaan, hadiah dari 
individu, dan keanggotaan.

1.  Pendanaan karbon: Pasar karbon, proyek 
pendanaan karbon, dana investasi karbon, dan 
pajak karbon.

2. Pembayaran untuk Layanan Daerah
 Aliran Sungai.
3. Pendapatan dari pariwisata dan rekreasi: Biaya 

masuk kawasan lindung, biaya lisensi rekreasi 
dan pembayaran akses khusus, biaya berburu 
dan green safari, kegiatan pariwisata di kawasan 
lindung, pajak transportasi dan hotel, serta 
sumbangan sukarela dari turis dan operator wisata.

4. Pembayaran kompensasi: Pembayaran kompen-
sasi sukarela dan wajib, perbankan mitigasi dan 
offset keragaman hayati, bioprospeksi, royalti 
dari ekstraksi sumber daya, dan denda untuk 
kerusakan lingkungan.

5. Pendapatan industri perikanan: Persentase 
tangkapan, retribusi perikanan, pendapatan 
akuakultur, dan denda untuk penangkapan 
ikan ilegal.

6.  Real estat dan kegiatan ekonomi: konsesi dan 
biaya konservasi dari pembangunan real estat.

7. Pendapatan dari penjualan dan 
perdagangan satwa liar: CITES, lacey 
act (as), pelelangan satwa liar, kerja sama 
konservasi spesies situ-ex situ.

8. Modal dan dana investasi lingkungan 
yang berkelanjutan: Dana investasi 
lingkungan, Forest or Eco Securitization, 
kredit menguntungkan yang berkaitan 
dengan standar praktik yang berkelanjutan, 
dan keuangan mikro untuk konservasi yang 
berkelanjutan dan berbasis masyarakat.

9.  Alokasi dari Pendapatan Pemerintah: 
Pengurangan utang, obligasi hijau, pendapatan 
lotre, plat kendaraan, dan prangko satwa liar.

10. Dana Perwalian Konservasi.
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TABEL 2 Mekanisme pendanaan yang tersedia di tingkat global yang mendorong keterlibatan sektor swasta

Mekanisme Contoh

Alokasi Pemerintah 
atau APBN

Negara: Guatemala15

Total pengeluaran untuk keanekaragaman hayati: 
USD 331.160.000 (0,14% dari PDB)
Periode: 2010 - 2014
Sumber: USD 221 juta (publik) dan USD 110,1 juta (sektor swasta, kerja sama internasional, 
dan LSM)

Sumbangan Sukarela 
(Korporasi dan 

Individu)

Sumber: Ford Foundation16

Penerima hibah: Center for International Forestry Research
Tahun: 2019
Total: USD 50.000
Negara: Amerika Serikat
Program: Sumber Daya Alam dan Perubahan Iklim
Ringkasan: Partisipasi masyarakat adat dan masyarakat setempat dalam 2019 Global 
Landscapes Forum untuk mengidentifikasi bagaimana hak, pengetahuan tradisional dan solusi 
yang diusulkan secara lokal dihormati, dipertimbangkan, dan diterapkan dalam kebijakan, aksi, 
dan siklus investasi secara global

Donor

(Multilateral, Bilateral)

Sumber: Global Environment Facility (GEF) Trust Fund17

Lembaga pelaksana: Bhutan Trust Fund for Environment Conservation (BTFGEC); Kementerian 
Pertanian dan Hutan (termasuk Departemen Kehutanan, Peternakan, dan Pertanian); World 
Wide Fund for Nature (WWF); masyarakat setempat
Tahun: 2012
Total: USD 16.538.000
Negara: Bhutan
Program: Degradasi Lahan, Keanekaragaman Hayati
Ringkasan: Untuk meningkatkan efektivitas operasional dan keberlanjutan kelembagaan 
Bhutan Trust Fund for Environment Conservation (BTFEC)

Hibah LSM

Sumber: Conservation International18

Tahun: sejak 2009
Total: USD 30.000.000
Negara: 20 negara
Program: Dana Karbon - Mengurangi emisi melalui konservasi hutan
Ringkasan: “Membantu memerangi perubahan iklim dengan mengurangi deforestasi dan 
konservasi jasa ekosistem penting - layanan yang kita butuhkan untuk bertumbuh dan 
berkembang sebagai masyarakat”

15 BIOFIN Workbook, 2018
16 https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/grants-database/grants-all?thematicareas=%26ThematicAreaIds%3D20&pag

e=0&subjects=%26SubjectIds%3D9
17	 https://www.thegef.org/project/sustainable-financing-biodiversity-conservation-and-natural-resources-management
18 https://www.conservation.org/about/carbon-fund

Dari kajian pustaka tersebut, berikut adalah beberapa contoh dari mekanisme yang berlaku di seluruh dunia:
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Mekanisme Contoh

Debt-for-Nature Swaps

Sumber: Program USAID TFCA19

Lembaga Pelaksana: Fundo Brasileiro Para A Biodiversidade (FUNBIO)
Tahun: 2010 - 2015
Total: USD 21.000.000
Negara: Brasil
Program: Perlindungan hutan tropis
Ringkasan: Untuk melestarikan kawasan lindung, meningkatkan pengelolaan sumber daya 
alam, dan mengembangkan mata pencaharian berkelanjutan bagi masyarakat di kawasan 
seperti Hutan Hujan Atlantik (Mata Atlantica) serta Caatinga dan Cerrado Biomes

Dana Perwalian 
(Konservasi) Lingkungan

Sumber: Kementerian Keuangan Thailand dan Dana Minyak (Oil Fund)20

Lembaga Pelaksana: Thailand Environmental Fund
Tahun: 1992
Dana yang Disalurkan: USD 240.000.000
Negara: Thailand
Ringkasan: Menggalang dan menyalurkan dana dari Pemerintah, organisasi internasional dan 
sumber pendanaan lainnya untuk perlindungan dan perbaikan lingkungan

EFT pada Instrumen Fiskal

Sumber: APBN India21

Penerima: Pemerintah Daerah
Tahun: 2018
Total: Rp 90 triliun, jumlah ini diperkirakan akan naik menjadi Rp 160 triliun pada tahun 2020 
berdasarkan tutupan hutan
Negara: India
Ringkasan: Tutupan hutan mewakili 7,5% dari bobot keseluruhan

Pembagian Hasil (Man-
faat)

Negara: Tanzania22

Lokasi: Taman Nasional Serengeti
Lembaga Pelaksana: Tanzania National Parks Authority (TANAPA), Departemen Satwa Liar, 
Serengeti and Bunda District Councils 
Tahun: sejak 1993
Total: USD 11.000 untuk sepuluh desa di Kabupaten Bunda dan Serengeti
Program: Proyek Strategi Konservasi Regional Serengeti
Ringkasan: Mekanisme bagi hasil Departemen Satwa Liar dengan desa-desa setempat 
dengan menjual daging buruan dengan harga di bawah harga pasar untuk menyediakan 
sumber protein yang terjangkau bagi masyarakat setempat lokal dan mengurangi praktik 
perburuan ilegal

19 https://www.usaid.gov/biodiversity/TFCA/programs-by-country
20	 https://www.cbd.int/financial/trustfunds/Thailand-ef.pdf
21 RCCC UI. 2017. Indonesia – India High Level Expert Exchange, Mekanisme Fiskal untuk Konservasi Hutan. 4– 8 September 2017.
22 Emerton et al., 2006
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Mekanisme Contoh

Investasi, Kredit, dan 
Dana Perusahaan

Sumber: GEF Trust Fund23

Negara: Filipina
Tahun: 2002
Total: USD 16.900.000
Penerima: Asian Conservation Company (ACC).
Program: Konservasi KKL baru dan KKL yang sudah ada di 6 lokasi
Ringkasan: Investor swasta bersedia menerima imbal hasil investasi yang lebih rendah atas 
investasi yang mereka tanamkan kepada ACC untuk pendanaan konservasi keanekaragaman 
hayati

Sewa dan Konsesi 
untuk pengelolaan 

lahan, sumber daya, dan 
fasilitas oleh swasta/

masyarakat

Pihak berwenang: New Zealand Department of Conservation (DOC)
Lokasi: lebih dari 3.500 konsesi di kawasan konservasi publik24

Metode: Menggunakan formula yang mewakili skema bagi hasil berdasarkan proporsi investasi 
yang ditanamkan oleh bisnis leasing (modal investasi) dan DOC (investasi berupa lahan) seperti 
persentase dari pendapatan kotor; jumlah per hektare, kepala atau perjalanan; pembayaran 
tetap; atau kombinasi ketiganya.
Ringkasan: Kontrak dengan perusahaan swasta disiapkan untuk kegiatan komersial seperti 
pesawat terbang, penempatan sarang lebah, fasilitas publik (minor easement), kebutuhan 
komersial (commercial easement), merumput, pemandu, pemandu wisata - bersepeda, 
ekstraksi, parkir untuk operator komersial, kegiatan ritel, acara olahraga, dan fasilitas 
telekomunikasi25

Pendapatan dari 
Pariwisata dan Rekreasi

1)   Biaya Masuk Pengunjung
Negara: Ekuador
Lokasi: Taman Nasional Galapagos26:
• Wisatawan asing (bukan penduduk) = USD 100
• Wisatawan asing berusia di bawah 12 tahun = USD 50
• Wisatawan asing dari negara anggota Komunitas Andes atau Mercosur = USD 50
• Wisatawan asing dari negara anggota Komunitas Andes atau Mercosur berusia di bawah 

12 tahun = USD 25
• Warga negara atau penduduk Ekuador = USD 6
• Warga negara atau penduduk Ekuador berusia di bawah 12 tahun = USD 3
• Wisatawan asing yang bukan penduduk dan sedang menempuh pendidikan di lembaga 

pendidikan Ekuador = USD 25
• Anak-anak (warga negara atau asing) berusia di bawah 2 tahun = TANPA biaya

2)   Akses Khusus - Melihat Gorila
Lokasi: Parc National des Volcans
Negara: Rwanda
Biaya untuk melihat gorila dalam trek berdurasi 1-4 jam:
• Bukan warga negara rwanda (non-nationals) = USD 500
• Wisatawan asing bukan penduduk (foreign nonresidents) = USD 250
• Warga negara Rwanda = USD 36

23 https://www.thegef.org/project/asian-conservation-company-acc  
24 WWF, 2009
25 https://www.doc.govt.nz/get-involved/apply-for-permits/managing-your-concession/ongoing-concession-fees/
26	 https://www.cbd.int/doc/nbsap/finance/Guide_Tourism_Nov2001.pdf
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Mekanisme Contoh

Biaya Menggunakan 
Sumber Daya 

Negara: Turki27

Lokasi: Sultan Sazligi Nature Reserve
Program: Menetapkan batasan untuk volume alang-alang yang dipanen dan masa panen yang 
diperbolehkan
Biaya: USD 5 per orang dari masyarakat setempat
Pendapatan: USD 2.000 per tahun ditransfer ke pemerintah pusat

Bioprospeksi

Negara: Kosta Rika28

Lembaga utama: The National Biodiversity Institute (INBio) 
Mitra: 

• Merck, Diversa, Givaudan-Roure (wewangian untuk digunakan dalam industri 
kosmetik), Recombinant Bio-Catalysis (mikroorganisme yang hidup dalam kondisi yang 
berat), Bristol-Myers Squib (serangga sebagai input untuk pembuatan obat)

• AnaLyticum dan INDENA (produk dermatologi)

Pembayaran untuk Jasa 
Ekosistem (PES)

Sumber: WWF, perusahaan Asuransi Swiss Re, Dana Kemitraan Ekosistem Kritis (Critical Ecosystems 
Partnership Fund), Austrian Development Agency (ADA), USAID, DANIDA, dan CARE29

Penerima: Sierra de las Minas Biosphere Reserve Water Fund
Tahun: dimulai pada tahun 2002 tetapi mulai beroperasi pada tahun 2008
Total: USD 256.000
Negara: Guatemala
Program: Proyek Equitable Payment for Watershed Services (PWS) (WWF/CARE)
Ringkasan: Mendorong kegiatan di hulu yang diharapkan dapat meningkatkan resapan dan 
mengurangi erosi serta mendukung pengguna utama (industri) untuk meningkatkan efisiensi 
penggunaan air mereka dan mengurangi dampak dari limbah

Pendanaan Karbon 

Sumber: Alternative Energy Promotion Center (AEPC) Pemerintah Nepal, Biogas Sector 
Partnership (BSP) Nepal, dan WWF Nepal30

Penerima: Kabupaten di Terai Arc Landscape - Nepal
Tahun: 2007-2011 (dengan siklus hidup keseluruhan 21 tahun)
Jumlah: EUR 2,3 juta yang disalurkan kembali ke masyarakat
Negara: Nepal
Program: Proyek Gold Standard Biogas VER Nepal
Ringkasan: Untuk membangun 7.500 (pada Fase 1) dan 20.000 pembangkit listrik metana 
biogas (pada Fase 2) untuk melindungi habitat hutan agar tidak digunakan sebagai sumber 
kayu bakar, serta menyediakan listrik yang murah dan dapat diandalkan bagi masyarakat yang 
sangat miskin

27 Emerton et al., 2006
28	 https://watershedmarkets.org/casestudies/Guatemala_Sierra_Minas.html
29 https://wwfnepal.exposure.co/insidethehimalayas1
30 https://www.ricoh.ca/en/about-us/corporate-responsibility-and-environmental-sustainability/biodiversity-and-environmental-csr
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Mekanisme Contoh

Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan

Perusahaan: RICOH Canada31

Negara: Kanada
Program:

• Ricoh Global Eco Action Day (2005) untuk Hari Lingkungan Hidup Sedunia (UNEP)
• Acara Penanaman Pohon (2009) di Calgary dan Mississauga
• United Way Day of Caring di Peace Ranch - Caledon, Ontario (2010) 
• The Great Canadian Shoreline Clean-up (2015)
• National Green Team Program (2015)
• Program pendukung Earth Week

Obligasi Hijau

Nama: Rhino Bonds32

Perusahaan: Modal Konservasi
Negara: Kenya dan Afrika Selatan
Total: USD 50.000.000
Periode: 5 tahun
Ringkasan: instrumen keuangan pertama yang secara khusus ditujukan untuk melindungi 
suatu spesies (badak Afrika)

Kerja Sama Pemerintah 
dengan Badan Usaha

Negara: Brasil33

Mitra: Peugeot dan French National Forestry Service (ONF)
Periode: 1998 - 2038
Lokasi: Kota Cotriguaçu, Barat Laut Negara Bagian Mato Grosso
Proyek: Proyek Peugeot-ONF Forest Carbon Sink di Fazenda São Nicolau
Ringkasan: Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk menghijaukan kembali 2.000 hektare 
padang rumput dan memantau penyerapan karbon hingga tahun 2038

Partisipasi masyarakat

Organisasi: BirdLife International34

Program: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Masyarakat Setempat
Proyek:

• Pengelolaan hasil hutan bukan kayu oleh masyarakat sebagai strategi konservasi 
untuk Important Bird Area (IBA) La Sepultura dan El Triunfo, Chiapas, Meksiko

• Kerja Sama dengan masyarakat dan keterlibatan dalam mendorong partisipasi aktif 
dalam kegiatan konservasi. Masyarakat Belize Audubon, Belize

• Konservasi melalui penelitian, pemantauan, kesadaran dan alternatif berkelanjutan di 
Taman Nasional Jaragua oleh Relawan Komunitas Jaragua, Republik Dominika

• Memperkuat Kelompok Konservasi Lokal di Cienega Las Macanas, Sociedad Audubon 
Panama, Panamá

Ringkasan: Memastikan penyediaan barang dan jasa lingkungan yang berkelanjutan serta 
pada saat yang bersamaan melestarikan keanekaragaman hayati yang kaya dan diidentifikasi 
sebagai IBA

31 https://www.ricoh.ca/en/about-us/corporate-responsibility-and-environmental-sustainability/biodiversity-and-environmental-csr
32 https://www.ft.com/content/2f8bf9e6-a790-11e9-984c-fac8325aaa04
33	 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0001-37652019000600608
34	 https://www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/Biodiversity-conservation-local-communities.pdf
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2.2  Mekanisme Pendanaan untuk Cagar Biosfer dan Konservasi atau Masalah 
Lingkungan lainnya di Indonesia

Kegiatan pendanaan di Indonesia terkait dengan pengelolaan cagar biosfer dapat dibagi berdasarkan tiga zona:

1. DIPA K/L (APBN) untuk Zona Inti (Taman Nasional)

• Daftar isian pelaksanaan anggaran kementerian/lembaga pemerintah pusat (dokumen utama 
dalam proses APBN). Semua kementerian/lembaga menyusun DIPA setiap tahun, yang memberikan 
detail tentang pelaksanaan anggaran.37

2. APBD (provinsi atau kabupaten), sektor swasta, dan masyarakat setempat untuk Zona Penyangga dan 
Zona Transisi

• Daftar isian pelaksanaan anggaran kementerian/lembaga pemerintah daerah (setara dengan DIPA 
K/L di tingkat pusat). Setiap SKPD (unit kerja/departemen/lembaga pemerintah daerah) membuat 
dokumen seperti itu setiap tahun fiskal, yang merinci pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

• Jenis mekanisme (transfer fiskal antar pemerintah) termasuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi 
Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa (DD). 

Lihat LAMPIRAN A - Transfer fiskal antar pemerintah untuk Kabupaten Kapuas Hulu dalam RAPBN 2020.

Mekanisme Contoh

Cause-Related Marketing

Organisasi: WWF
Program: Million Dollar Pandas35

Mitra:
• Bank of America WWF Visa (sejak tahun 2009) untuk mendukung upaya konservasi global
• Lokakarya Build-A-Bear (sejak tahun 1999) menyumbangkan USD 1,00 ke WWF untuk 

setiap boneka beruang yang terjual
• Gap, Inc. (sejak tahun 2008) mendukung WWF dengan menyumbangkan 5% dari hasil 

penjualan untuk kegiatan amal yang dipilih oleh pelanggan

Pembayaran Kompensasi 
(Pajak, Retribusi, Biaya 

Tambahan, dan Denda)36

Negara: Brasil
Program: Sistem Pajak Federal
Total: Alcoa, Inc. membayar USD 15 juta pada tahun 2007 untuk proyek bauksit Juruti
Ringkasan: Pajak yang dikenakan pada proyek-proyek pembangunan besar yang menimbulkan 
dampak lingkungan yang signifikan sebagai kompensasi atas dampak tersebut

Negara: Amerika Serikat
Program: Plat Nomor Kendaraan di setidaknya 29 negara bagian
Ringkasan: Menjual plat nomor khusus untuk menggalang dana dan meningkatkan kesadaran 
akan tujuan yang telah ditentukan, yaitu, mendukung konservasi spesies
Biaya: Di Texas, misalnya, plat nomor untuk konservasi dijual seharga USD 30, lalu USD 22 dari 
setiap penjualan digunakan untuk mendanai upaya konservasi 

Sumber: Emerton et al. (2006), Norris & Curtis (1999), dan WWF (2009)

35 https://www.worldwildlife.org/partnership-categories/marketing-partnerships
36  WWF, 2009
37	 	http://seknasfitra.org/analisis/istilah-anggaran/?lang=en
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ALOKASI PEMERINTAH (APBN)

Berkaca dari kegagalan pembangunan ekonomi di masa lampau dan kebutuhan untuk 
mendukung inisiatif perubahan iklim global, pemerintah Indonesia menekankan 
kepedulian terhadap pembangunan berkelanjutan dengan mencanangkan komitmen 
terhadap kebijakan ekonomi hijau. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan 

mengalokasikan anggaran dalam fungsi pengelolaan lingkungan, di tingkat pemerintah pusat dan daerah. 
Akan tetapi, debat mengenai anggaran di tingkat nasional membuat isu lingkungan sangat terpinggirkan 
sehingga hanya mendapatkan porsi yang kecil, sekitar satu persen, dari total APBN. 

GAMBAR 5 Solusi pembiayaan untuk keanekaragaman hayati

Sumber: Oktaviani et al., 2018

73 Existing
finance solutions 
in Indonesia

The 49 
financial 

solutions have 
the highest 

financial 
impact 

(score 3-4)

The 36 
financial 

solutions have 
the highest 

livelihood of 
success 

(score 3-4)

83 Potential 
finance solutions 
in Indonesia

9 Avoid Future 
Expenditure

10 Avoid Future 
Expenditure

40 Government

43 Government

30 Deliver Better

32 Deliver Better

18 Private Company

12 Private Company

32 Generate Revenues

38 Generate Revenues

4 Bilateral & Multilateral Donor

3 Bilateral & Multilateral Donor

2 Realign Expenditures

3 Realign Expenditures

2 National Financial Institutions

14 National Financial Institutions

20 NGO/Community Based 
Organisation (CBO)/Civil Society

1 NGO/Community Based 
Organisation (CBO)/Civil Society

3. Mekanisme pendanaan yang relevan dan dapat diterapkan di Indonesia dapat dilihat dalam TABEL 2, 
seperti yang dijelaskan di bawah ini.

Terlepas dari mekanisme yang disebutkan dalam Bagian 2.1 di atas, Oktaviani et al. (2018) menjelaskan 
bahwa ada 156 solusi pembiayaan untuk keanekaragaman hayati (BIOFIN), Indonesia telah menerapkan 
73 solusi pembiayaan, dan 83 solusi lainnya memiliki potensi untuk diterapkan di Indonesia. Dari semua 
solusi yang ada, laporan ini menganalisis delapan solusi pembiayaan yang sudah memiliki peraturan atau 
dianggap mendukung, yakni APBN, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Debt for Nature Swaps, Pajak dan 
Biaya di Sektor Pariwisata, Pembayaran untuk Jasa Ekosistem (PES), Transfer Fiskal Ekologis (EFT), Zakat, 
Infaq, Sedekah, dan Wakaf (Ziswaf), serta Green Sukuk.
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TABEL 3 Belanja pemerintah menurut fungsi

(dalam jutaan Rupiah)

Pelayanan Umum  474.999,7 28,22%

Pertahanan  131.246,4 7,80%

Ketertiban dan Keamanan  162.729,0 9,67%

Ekonomi  406.175,4 24,13%

Perlindungan Lingkungan Hidup  18.360,6 1,09%

Perumahan dan Fasilitas Umum  30.359,5 1,80%

Kesehatan  61.148,3 3,63%

Pariwisata  5.056,7 0,30%

Agama  10.090,8 0,60%

Pendidikan  156.894,4 9,32%

Perlindungan Sosial  226.416,5 13,45%

TOTAL 1.683.477,3 100,00%

Sumber: Kementerian Keuangan, 2019

Kenyataan ini masih jauh dari ideal dibandingkan dengan rencana awal dalam skenario pertama Strategi 
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Hijau untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia 
yang bertujuan untuk meningkatkan alokasi APBN yang dikhususkan untuk prioritas-prioritas hijau, dari 
persentase saat ini yakni 1,0% menjadi 3,8% pada tahun 2025 (Kementerian Keuangan, 2015). 

Pemerintah Indonesia berupaya untuk menerapkan konsep Ekonomi Hijau, yang mencakup proses 
perencanaan dan penganggaran pembangunan hijau, agar dapat mendukung dan berkontribusi terhadap 
pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.  Strategi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 
Hijau (P3H) ini mencerminkan kekhawatiran yang berkembang tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia 
yang mengesankan, rentan terhadap risiko lingkungan yang terkait dengan perubahan iklim dan kerugian 
serta degradasi sumber daya alam yang melimpah. Strategi P3H mengadopsi pendekatan ekonomi hijau 
dengan fokus utama pada mitigasi, dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta pada lingkungan dan 
pertumbuhan jangka panjang. 

Anggaran Hijau didefinisikan sebagai reformasi yang terdiri dari semua ketentuan fiskal, dari segi pendapatan 
ataupun pengeluaran, disesuaikan dengan kriteria keberlanjutan. Akan tetapi, ini jelas merupakan proses 
jangka panjang dan seharusnya tidak diharapkan untuk memberikan hasil dalam jangka pendek. 

Di tingkat nasional, salah satu komitmen Pemerintah Indonesia terhadap perlindungan lingkungan hidup 
tercermin dalam Keputusan Presiden No. 61 Tahun 2011, khususnya dalam memerangi perubahan iklim 
dan perlindungan lingkungan hidup. Sumber pendanaan utama untuk fungsi-fungsi ini terutama berasal 
dari APBN, APBD, sektor swasta, dan sumber-sumber lain yang disahkan oleh peraturan. Namun, seringkali 
masalah ini menjadi kendala yang signifikan dalam pelaksanaan (Haryanto & Nurkholis, 2014). 

Sebagai gambaran, tabel berikut merinci Belanja Pemerintah Indonesia menurut Fungsi berdasarkan APBN 
untuk Tahun Anggaran 2020:
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SUMBANGAN SUKARELA (KORPORASI DAN INDIVIDU)

1. Inisiatif Dagang Hijau (IDH)
Sebagai salah satu pihak yang terbiasa menghubungkan sektor swasta dengan isu-isu 
lingkungan, Inisiatif Dagang Hijau (IDH)38 menyatakan bahwa kasus-kasus seperti Cagar 

Biosfer Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu membutuhkan model bisnis atau business case. Jika 
Anda ingin berinteraksi dengan sektor swasta, ada pertanyaan penting yang perlu ditanyakan kepada mereka 
yang akan menyediakan pendanaan dan kepada mereka yang akan menerima pendanaan, yaitu (i) mengapa 
kami perlu mendanai daerah tersebut, dan (ii) apa yang dianggap relevan oleh sektor swasta? Jika tidak ada 
pihak yang memberikan bantuan keuangan, apakah Cagar Biosfer akan rusak? Jika tidak, maka sebenarnya 
tidak ada business case, dan ini tidak akan menarik bagi sektor swasta.

Hal kedua yang harus dijawab adalah ke manakah mereka harus menyerahkan bantuan dana mereka jika 
mereka tertarik untuk berkontribusi. Apakah ada lembaga khusus yang bertanggung jawab untuk menerima 
pendanaan? Misalnya, Taman Nasional Gunung Palung, selain forum melalui kerja sama dengan semua 
pemangku kepentingan di sekitar taman nasional, mereka juga membentuk Yayasan Gunung Palung sebagai 
lembaga yang menerima pendanaan karena forum tidak diperkenankan menerima uang.

Setelah lembaga didirikan, maka pertanyaan selanjutnya, yakni tentang cara mengelola uang, harus dijawab.

Menurut IDH, target untuk mendapatkan pendanaan dapat berasal dari donor (jika tidak ada business case), 
sektor swasta (dengan melakukan perdagangan karbon karena mereka memfasilitasi hutan lindung di Kubu 
Raya seluas 76.000 hektare), dan pembiayaan, yaitu, melalui investasi berdampak (impact investment).

Lihat LAMPIRAN B untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan contoh Investasi Berdampak.

2. Tropical Landscape Finance Facility (TLFF)39

Tropical Landscape Finance Facility (TLFF), yang lahir dari komitmen swasta di bawah Perjanjian Paris, 
merupakan Inisiatif Pemerintah Indonesia yang difasilitasi oleh UN Environment, World Agroforestry 
Centre, ADM Capital (ditugaskan untuk menetapkan struktur proyek), dan BNP Paribas (sebagai pengatur 
utama). TLFF tidak hanya senantiasa berupaya untuk menghubungkan pendanaan yang bersumber dari 
pasar modal ke proyek, tetapi juga berfungsi untuk memastikan bahwa proyek yang akan didanai memiliki 
status hijau. Oleh karena itu, ini bukan hanya menyangkut bankability proyek itu sendiri tetapi juga sebuah 
struktur yang memungkinkan investor untuk memindahkan modal dengan cara yang paling efisien melalui 
produk pendanaan terstruktur (Lihat KOTAK 1).

Dengan demikian, kondisi pendukung diperlukan sejak tahap awal untuk memulai fase pembiayaan, misalnya:

• Sebuah proyek di Riau sudah memiliki lembaga donor yang bersedia memberikan pendanaan di 
awal. TLFF akan membantu dalam proses agar dapat menarik pembiayaan swasta. Oleh karena 
itu, roadmap perlu memiliki titik awal yang jelas untuk pembiayaan swasta. Lembaga donor dapat 
melakukan pemetaan, sistem penelusuran, memperkuat organisasi petani, tata kelola, dan semua yang 
membutuhkan waktu 1-2 tahun.

• Jaminan dari negara40  juga berfungsi sebagai hubungan masyarakat yang sangat baik bagi negara 
karena menunjukkan komitmen yang kuat terhadap suatu proyek.

• Oleh karena itu, hal yang paling penting dalam melibatkan sektor swasta adalah (i) melakukan pemetaan 
perusahaan swasta di Kapuas Hulu dan tingkat paparan terkait pengalaman dengan organisasi 
multinasional, dan (ii) menentukan faktor pendorong utama keberlanjutan (harga, pasar atau lainnya). 
Semakin besar faktor pendorong, semakin mudah pelibatan karena skema ini harus memenuhi kriteria 
commercial take-off.  Oleh karena itu, sebelum memasuki mekanisme pendanaan, tingkat kesiapan 
proyek perlu dipastikan, misalnya melalui studi kelayakan, AMDAL, tujuan, potensi, dll.

Lihat LAMPIRAN C - Kerja sama dengan sektor swasta di tingkat lokal, nasional, dan internasional
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KOTAK 1 Obligasi Berkelanjutan Perusahaan 
Obligasi berkelanjutan perusahaan pertama di Asia yang diterbitkan oleh TLFF 
untuk perusahaan karet alam di Indonesia.

“Pada tanggal 26 Februari 2018, Tropical Landscape Finance Facility (TLFF) mengumumkan transaksi 
perdananya, yakni Obligasi Berkelanjutan senilai US $ 95 juta untuk membiayai perkebunan karet alam 
berkelanjutan di lahan terdegradasi parah di dua provinsi di Indonesia. Proyek ini menggabungkan tujuan dan 
perlindungan sosial dan lingkungan yang luas. Area yang ditanami akan berfungsi sebagai zona penyangga 
untuk melindungi taman nasional yang terancam dari perambahan.

Obligasi Berkelanjutan multi-tahap yang dikelola oleh BNP Paribas (BNPP) dan diterbitkan oleh TLFF I Pte Ltd. 
akan mendanai PT Royal Lestari Utama (RLU), sebuah perusahaan ventura bersama Indonesia antara Michelin 
(Prancis) dan Barito Pacific Group (Indonesia), untuk iklim yang cerdas, ramah terhadap satwa liar, produksi 
karet alam yang inklusif secara sosial di provinsi Jambi, Sumatra, dan Kalimantan Timur.

Proyek ini dilakukan melalui kolaborasi dengan WWF, yang telah bekerja sama dengan Michelin dan RLU 
untuk menyisihkan sisa Stok Karbon Tinggi (HCS) dan hutan dengan Nilai Karbon Tinggi (HCV) di konsesi 
RLU, serta konservasi satwa liar yang kritis dan sempadan sungai. Sekitar 45.000 hektare dari area konsesi seluas 
88.000 hektare akan dialokasikan untuk mata pencaharian dan konservasi masyarakat.

Fixed Rate Secured Notes senilai US$ 95.000.000 terdiri dari: Class A Notes senilai US$ 30.000.000 yang jatuh 
tempo tahun 2033, Class B1 Notes senilai US$ 20.000.000 yang jatuh tempo tahun 2033, Class B1b Notes senilai 
US$ 15.000.000 yang jatuh tempo tahun 2023, Class B1c Notes senilai US$ 15.000.000 yang jatuh tempo tahun 
2025 dan Class B2 Notes senilai US$ 15.000.000 yang jatuh tempo tahun 2033. Class A Notes mendapatkan 

peringkat Aaa(sf) menurut Moody’s.“

Sumber: Situs Web World Agroforestry

38 Wawancara dengan Aris Wanjaya (IDH), 2019
39 Wawancara dengan Bangkit (ADM Capital), 2019
40 Dalam kasus TLFF, USAID sebagai perwakilan dari Pemerintah Amerika Serikat terlibat dengan memberikan jaminan untuk 

penerbitan obligasi senilai USD 95 juta, yang meningkatkan kepercayaan investor terhadap transaksi tersebut

DONOR (MULTILATERAL, BILATERAL)

1.  Donor Multilateral - GEF Small Grants Programme (SGP)
GEF Small Grants Programme didirikan pada tahun 1992 untuk meningkatkan kegiatan 
konservasi dan restorasi lingkungan serta pada saat yang bersamaan mendukung sumber 

penghidupan masyarakat melalui kontribusi finansial dan bantuan teknis. 

Bantuan teknis meliputi pelatihan dalam manajemen keuangan, penyusunan proposal, manajemen 
proyek, strategi penjangkauan, pengembangan kelembagaan, dan berbagai pengalaman keahlian skala 
kecil. Jenis fasilitas pendanaan yang disediakan antara lain hibah perencanaan, peningkatan kapasitas, proyek 
percontohan, pemantauan dan analisis, dialog kebijakan, sosialisasi, dan networking.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan UNDP menjadi mitra utama dalam menyalurkan dana 
hibah. Fasilitas Dana Hibah GEF SGP dibagi menjadi Planning Grant (USD 2.000 - USD 5.000) dan Full Grant 
(USD 10.000 - USD 50.000). 
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GAMBAR 6 Peta Proyek GEF SGP

Sumber: sgp.undp.org

Fasilitas Dana Hibah GEF SGP dibagi menjadi 
Planning Grant (USD 2.000 - USD 5.000) 

dan Full Grant (USD 10.000 - USD 50.000). 

404 proyek 
Keanekaragaman Hayati 

(sejak 1993)

55 proyek 
Area Multi Fungsi 

(sejak 1995)

GEF SGP Programme di Indonesia41:

87 proyek 
Mitigasi Perubahan 

Iklim (sejak 1998)

16 proyek 
Degradasi Lahan 

(sejak 2007)

13 proyek 
Perairan Internasional 

(sejak 2007)

5 proyek 
Adaptasi Berbasis 

Masyarakat (sejak 2008)

3 proyek 
Bahan Kimia 
(sejak 2006)

11 proyek 
Peningkatan Kapasitas 

(sejak tahun 2012)

2. Donor Bilateral - Millennium Challenge Account Indonesia (MCA-Indonesia)
Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Bappenas) No. 2 Tahun 2012, MCA-Indonesia secara resmi didirikan sebagai lembaga 
yang mengelola Compact Grant pada tanggal 2 April 2013. Millennium Challenge Compact (MCC), dengan 
karakteristiknya yang unik, memungkinkan negara mitra untuk merancang program yang melibatkan 
berbagai pemangku kepentingan yang berasal dari lembaga pemerintah (kementerian/lembaga), sektor 
swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

41 https://sgp.undp.org/component/countrypages/?view=countrypage&country=1&Itemid=271
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GAMBAR 7 Struktur organisasi MCA-Indonesia

Sumber: mca-indonesia.go.id

Head of Board of Trustee

Secretary

Members

Director of 
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Head of 
secretariate
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Sekitar USD 474 juta (79%), dari total hibah sebesar USD 600 juta, disalurkan ke:

66 Proyek Kemakmuran Hijau dengan kegiatan utama berikut 
 (i) Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif, 
 (ii) Bantuan Teknis dan Pengawasan, 
 (iii) Fasilitas Kemakmuran Hijau (pembiayaan hibah), dan (iv) Pengetahuan Hijau

•  Instalasi pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan berkapasitas 12,75 megawatt 
•  Melatih lebih dari 127.000 petani
• Sertifikasi petani swadaya berkelanjutan untuk kakao dan kelapa sawit.

Proyek ‘Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Stunting’ melatih lebih dari 17.500 
penyedia layanan tentang pemberian makanan yang tepat untuk bayi dan anak-anak, mendistribusikan 
lebih dari 35 juta tablet asam folat dan zat besi untuk wanita hamil, serta mengadakan lebih dari 4.200 
pertemuan terkait perubahan perilaku sanitasi masyarakat di 64 kabupaten.

Program pelatihan Proyek Modernisasi 
Pengadaan diikuti oleh lebih dari 1.000 orang.
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LSM LOKAL42

Banyak LSM beroperasi di Kapuas Hulu. Akan tetapi, pertanyaan yang seringkali muncul 
adalah walaupun banyak pihak memberikan bantuan, kenapa tidak ada tambahan 
pendapatan untuk Pemerintah Kabupaten (dalam bentuk dana tunai). Salah satu hal yang 

menyebabkan rendahnya pemahaman tentang Cagar Biosfer adalah kurangnya sosialisasi Cagar Biosfer 
kepada masyarakat yang menimbulkan kesalahpahaman tentang Cagar Biosfer.

Sumber pendanaan untuk LSM biasanya berasal dari organisasi internasional karena anggaran dari 
pemerintah daerah sangat terbatas (Lihat KOTAK 2). Saat ini, prioritas bagi donor pelaksana (UNDP, MCAI, 
TFCA) adalah LSM lokal. Mekanisme pembayaran biasanya ditetapkan per periode, misalnya:

• TFCA memiliki dua skema: hibah khusus (maksimal Rp.1 miliar selama dua tahun) dan hibah reguler 
(maksimal. Rp.8 miliar selama 1,5 - 6 tahun). 

• MCAI tidak memiliki standar tetapi lebih diarahkan untuk infrastruktur. LSM dapat melakukan pembangunan 
fisik sesuai dengan tujuan yang disepakati, misalnya, pembangunan rumah madu untuk produksi madu 
berbasis masyarakat di Nanga Lauk, Bunut, dan Semangit senilai Rp.28 miliar untuk lima rumah madu, 
termasuk biaya operasional kantor dan program pemberdayaan masyarakat selama 18 bulan. 

Pengembangan potensi aktual yang juga harus dioptimalkan adalah Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). 
Potensi Kapuas Hulu (antara lain) adalah madu dan rotan. LSM akan membantu desa untuk memetakan 
potensi yang mereka miliki. Desa memiliki Dana Desa tetapi seringkali merasa takut untuk menggunakannya 
karena masalah pertanggungjawaban. Kasus lain yang terjadi adalah desa sudah mengidentifikasi potensi 
mereka tetapi tidak tahu cara mengolahnya. Mereka baru mengetahuinya setelah mendapatkan masukan 
dari pihak lain, seperti LSM, bahwa hal yang mereka anggap biasa merupakan potensi yang tidak dapat 
ditemukan di tempat lain.

Kegiatan di dalam kawasan taman nasional mensyaratkan 
agar lembaga pelaksana harus membuat Perjanjian Kerja 
Sama (PKS) dengan pengelola taman nasional. Setelah 
menandatangani PKS, LSM akan memberi tahu Taman 
Nasional tentang program mereka sembari menanyakan 
tentang program yang sudah dimiliki oleh Taman Nasional dan 
dapat disinkronkan. Hal ini dimaksudkan sebagai exit clause 
jika donor sudah tidak lagi berkontribusi. Jika mereka memiliki 
kegiatan serupa, maka LSM dan Taman Nasional akan bekerja 
bersama untuk mengoptimalkan anggaran yang mereka miliki 
untuk isu tersebut. Misalnya, setelah KOMPAKH Adv tidak lagi 
memberikan kontribusi, KPP Meliau masih menerima bantuan 
dari desa untuk menjaga lingkungan, fasilitas dasar pariwisata, 
dll yang sebelumnya menerima bantuan dari LSM tersebut.

Jika desa masih membutuhkan bantuan, artinya bisnis desa 
tersebut belum bersifat swadaya. Alasan utama adalah karena sedikitnya jumlah pengunjung. Masa puncak 
adalah Juni - September. Jumlah wisatawan di Kalimantan Timur dapat mencapai ribuan. Sejak KOMPAKH 
memulai kegiatannya pada tahun 2005 hingga sekarang, jumlah pengunjung setiap tahunnya berkisar dari 
3 orang hingga ratusan orang. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah waktu tempuh untuk mencapai 
tujuan wisata. Waktu tempuh di Kalimantan Timur atau Kalimantan Tengah hanya setengah jam, sementara 
waktu tempuh di Kapuas Hulu bisa memakan waktu hingga dua hari, selain itu akses pesawat dari Pontianak 
ke Putussibau juga baru tersedia belum lama ini.

 42 Wawancara dengan Edo (ex KOMPAKH), 2019

Potensi aktual yang juga 
harus dioptimalkan adalah 

Hasil Hutan Bukan Kayu 
(HHBK). Kapuas Hulu 

memiliki potensi HHBK, 
antara lain madu dan rotan. 

LSM
LOKAL
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LSM INTERNASIONAL

1. WWF Indonesia43

Di Kabupaten Kapuas Hulu, WWF tidak secara eksplisit menangani masalah Cagar Biosfer, 
melainkan lebih berfokus pada Kabupaten Konservasi. Kapuas Hulu mendapatkan banyak 

dukungan setelah menjadi Kabupaten Konservasi. Misalnya, program TFCA telah memulai siklus kelima, 
senilai jutaan dolar dan dengan 22 LSM (lokal, nasional, dan internasional) yang beroperasi di sana dengan 
program yang berfokus pada kehutanan atau lingkungan (pembangunan berkelanjutan). Dalam kerangka 
kerja HoB dan Kabupaten Konservasi, ada peningkatan rata-rata pendanaan per tahun dari WWF, yakni Rp 
1-2 miliar untuk tiga program (sebelum tahun 2018) dan Rp 2-3 miliar untuk empat program (untuk periode 
tahun 2018 - 2022).

Bantuan tersebut meliputi (i) peningkatan kapasitas dengan memberikan pelatihan agar masyarakat 
mendapatkan pengetahuan baru atau memperkuat pengetahuan yang sudah dimiliki, (ii) stimulasi 
pendanaan skema bisnis untuk masyarakat, dan (iii) membangun infrastruktur dasar (dalam bentuk 
fisik), misalnya, pembangunan proyek percontohan Pembangkit Listrik Mikrohidro, memperkuat inisiatif 
masyarakat terkait perpipaan air bersih. Penyaluran bantuan dilakukan melalui Organisasi Berbasis 
Masyarakat (OBM) dan langsung ke kelompok masyarakat, seperti Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, dll.

Selain WWF, program Forest Investment Program (FIP), pengembangan investasi berbasis masyarakat dan 
berbasis hutan yang berkelanjutan serta didukung oleh ADB juga menjalankan program di Kapuas Hulu, 
hampir di seluruh kabupaten tetapi dengan fokus pada kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan. Millennium 
Challenge Account Indonesia (MCAI) juga mendanai program dengan fokus investasi pada pembangunan 
fisik yang dijalankan oleh OMS atau OBM.

KOTAK 2 Mekanisme melalui LSM lokal

Komunitas Pariwisata Kapuas Hulu (KOMPAKH)

Komunitas Pariwisata Kapuas Hulu (KOMPAKH) adalah organisasi berbasis masyarakat setempat yang berfokus 
pada pariwisata. Mereka biasanya berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Kapuas Hulu sebelum mengajukan 
program kepada donor untuk menentukan daerah yang akan diberi bantuan oleh mereka yang belum tersentuh 
oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Misalnya, KOMPAKH telah menerima pendanaan dari program TFCA 
senilai Rp4 miliar hingga tahun 2022 untuk mendukung kabupaten (2 desa di bagian hulu Sungai Kapuas) di taman 
nasional yang belum terjangkau oleh pengelolaan taman nasional. KOMPAKH membantu pengembangan ekowisata 
dan menyesuaikan branding dengan harapan Pemerintah Kabupaten dan Pengelola Taman Nasional, yaitu isu Heart 
of Borneo (HoB).

Jenis kegiatannya berbasis masyarakat, artinya masyarakat menjadi aktor utama dalam kegiatan pariwisata. 
Bapak Edo juga merupakan anggota Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) di tingkat nasional yang tergabung 
dalam jaringan ekowisata internasional. Dalam CBT, walaupun area tersebut berada di dalam taman nasional, 
masyarakat masih dapat menjadi aktor dalam kegiatan ekowisata (menjadi pemilik homestay, manajer, dll.), dan 
ada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pengelolaan taman nasional .

Setiap tujuan wisata di Kapuas Hulu perlu memiliki Kelompok Pengelola Pariwisata (KPP). KOMPAKH memiliki 
unit sosial dan unit bisnis (agen perjalanan KOMPAKH Adventure). Unit bisnis bekerja sama secara erat dengan 
masyarakat (mencari pelanggan, dll.) setelah mendapatkan peningkatan kapasitas dari unit sosial. KOMPAKH 
Adventure juga bekerja sama dengan agen perjalanan dari tempat lain untuk mempromosikan Kapuas Hulu (dari 
Jawa, Malaysia, Singapura, dll.) untuk berkolaborasi langsung dengan KPP. Sebagai contoh, KPP Kaban Mayas di 
Danau Sentarum kini memiliki klien dari Hong Kong dan Malaysia yang secara rutin (setahun sekali) memancing di 
Danau Sentarum tanpa melalui KOMPAKH Adventure lagi. Agen perjalanan dari luar seringkali meminta KOMPAKH 
Adventure untuk membantu klien mereka saat berkunjung ke Kapuas Hulu. Metode kerja sama ini dianggap berhasil 
walaupun belum mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing dan meningkatkan  pendapatan.

Sumber: Wawancara dengan ex KOMPAKH, 2019

43  Wawancara dengan Hermas (WWF Kapuas Hulu), 2019

LSM
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KEDUTAAN BESAR NORWEGIA DI JAKARTA44

Berikut adalah daftar hibah proyek iklim dan hutan yang dikelola oleh Kedutaan Besar 
Norwegia di Jakarta melalui berbagai jenis organisasi:

44 https://www.norway.no/en/indonesia/values-priorities/deforestation-and-climate-change/bilateral-climate-and-forest-
support/project-support/

45 NOK 1 = USD 0,11

TABEL 4 Proyek Kedutaan Besar Norwegia di Indonesia

Proyek Periode LSM Jumlah45

Mempercepat pembangunan rendah karbon di Indonesia 
melalui pengelolaan penggunaan lahan berkelanjutan

2016 - 2021 WRI USD 25.559.686

Pemerintah Indonesia dan Global Green Growth 
Institute, Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau - fase II

2016 - 2019 GGGI USD 20.026.958

Indonesia Sustainable Landscape Management 
Multi-Donor Trust Fund

2016 - 2018 WB USD 6.863.171

REDD+ Support Facility Multi-Donor Trust Fund 2013 - 2017 WB USD 1.181.365

Dukungan BRG melalui UNOPS 2017 - 2020 UNOPS USD 38.816.295

Eastern Indonesia Forest Facility 2019 - 2023 RFN USD 14.953.837

Dukungan untuk membangun infrastruktur REDD+ 
(pelibatan pemangku kepentingan dan bantuan teknis 
untuk memfinalisasi arsitektur REDD+ Indonesia dan 
instrumen pembiayaan terkait)

2018 Kemitraan USD 4.725.462

Desa Peduli Gambut 2017 - 2018 Kemitraan USD 2.025.198

South Sumatra Partnership for Landscape Management 
Support. Proyek ini dilaksanakan oleh konsorsium 
organisasi, dengan Zoological Society London sebagai 
pemimpin konsorsium

2016 - 2020
With DFID as 

lead donor
USD 11.476.122

Tinjauan Kebijakan Pertumbuhan Hijau Indonesia 2017 - 2019 OECD USD 112.511

Konferensi Tenurial 2017, Kepemilikan Hutan dan Lahan 
dan Tata Kelola untuk Pembangunan yang Berkeadilan

2017 - 2018 Kemitraan USD 157.515

Sumber: Situs web Kedutaan Besar Norwegia Jakarta
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DEBT-FOR-NATURE SWAPS

Tutupan hutan yang menurun dengan cepat pada tahun 1998 - 2008 di Kalimantan 
membuat Pemerintah AS dan Pemerintah Indonesia merasa prihatin. Kedua negara 
menandatangani perjanjian untuk mengalihkan utang Indonesia ke AS senilai USD 28,5 
juta menjadi pendanaan proyek untuk meningkatkan tata guna lahan lokal.

Undang-undang Konservasi Hutan Tropis/US Tropical Forest Conservation Act (TFCA) AS mengelola mekanisme 
Debt-for-Nature Swap untuk mengalihkan utang luar negeri menjadi  perlindungan habitat hutan kritis.

Daerah sasaran meliputi Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Barat di Provinsi Kalimantan Timur dan 
Kabupaten Kapuas Hulu di Provinsi Kalimantan Barat sebagai ‘tempat berkembangnya keanekaragaman 
hayati yang terancam dan hutan tropis yang kaya karbon.46 Oleh karena itu, pihak paling tepat untuk 
mengajukan pendanaan adalah pemerintah daerah, dibandingkan dengan pemerintah provinsi atau 
pemerintah pusat.

DANA PERWALIAN (KONSERVASI) LINGKUNGAN

1. Global Environment Facility (GEF) Trust Fund47

Global Environmental Facility (GEF) Trust Fund didirikan oleh 39 negara donor yang berupaya 
untuk mengatasi masalah lingkungan pada 1992 Rio Earth Summit. Kontribusi mereka adalah 

dengan menyediakan pendanaan yang ditambahkan kembali setiap empat tahun.

Para donor memilih Bank Dunia sebagai Wali Amanat (Trustee) yang ditugaskan untuk memobilisasi 
sumber daya GEF, menyalurkan dana kepada lembaga-lembaga GEF, menyiapkan laporan keuangan 
tentang penggunaan sumber daya dan investasi, memantau penggunaan anggaran dan dana proyek, serta 
menyiapkan laporan berkala.

Karakteristik unik GEF adalah strukturnya yang terdiri dari Majelis GEF, Dewan GEF, Sekretariat GEF, 18 
Lembaga GEF, Panel Penasihat Ilmiah dan Teknis GEF (STAP), dan Kantor Evaluasi GEF.

46 https://www.ictsd.org/bridges-news/biores/news/us-swaps-debt-with-indonesia-to-preserve-borneo-forests
47 https://www.thegef.org/project/sfm-sustainable-forest-and-biodiversity-management-borneo

GAMBAR 8 Sekilas tentang Indonesia

Sumber: https://www.thegef.org/country/indonesia
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Negara-negara berkembang dan negara-negara yang berupaya untuk memenuhi konvensi dan perjanjian 
lingkungan internasional adalah penerima manfaat dari Dana GEF. Dukungan ini berfokus pada berbagai 
mitra potensial di negara-negara penerima, seperti lembaga pemerintah, OMS, sektor swasta, dan lembaga 
penelitian untuk menjalankan proyek dan program.

• 
Lembaga GEF yang melakukan kegiatan di Indonesia:
• Asian Development Bank
• Conservation International
• Food and Agricultural Organization (FAO)
• International Fund for Agricultural Development (IFAD)
• Bank Dunia (World Bank)
• United Nations Development Programme (UNDP)
• United Nations Environment Programme (UNEP)
• United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
• World Wildlife Fund - US Chapter

Sumber: https://www.thegef.org/about/organization

GAMBAR  9 Struktur tata kelola GEF

2. Conservation International (CI)48

Karena alam memberikan manfaat bagi manusia, CI berupaya untuk mengidentifikasi dan menjamin manfaat 
tersebut. Sejak didirikan, CI telah meningkatkan perlindungan untuk lebih dari 6 juta kilometer persegi daratan 
dan laut di lebih dari 70 negara. Saat ini, 2.000 organisasi di 29 negara telah bermitra dengan CI. 

Di Indonesia, CI berfokus pada desain dan penguatan kawasan konservasi laut (KKL) untuk memastikan 
bahwa Indonesia tetap menjadi sumber pangan yang berkelanjutan dan pendapatan pariwisata. Hubungan 
kerja yang erat dengan komunitas bisnis memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan hidup di 
Indonesia. Komitmen untuk meningkatkan praktik bisnis atau upaya konservasi semakin meningkat.

48  https://www.conservation.org/places/indonesia
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TRANSFER FISKAL ANTAR PEMERINTAH

Transfer ke daerah (transfer fiskal antar pemerintah) terdiri dari berbagai jenis dana, yakni50:

— Dana Bagi Hasil (DBH)
 dialokasikan kepada daerah berdasarkan pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
• Bertujuan untuk mengurangi kesenjangan vertikal.
• DBH terbagi menjadi dua kategori, berdasarkan sumber, yaitu: pajak (DBH Pajak) dan sumber daya alam 

(DBH SDA).

— Dana Alokasi Umum (DAU) 
 adalah transfer dari APBN ke APBD dalam bentuk Unrestricted Block Grant.

• Bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah (horisontal).

 — Dana Alokasi Khusus (DAK) 
 adalah dana yang dialokasikan untuk urusan daerah untuk membantu dengan tanggung jawab 

khusus yang dianggap sebagai prioritas nasional. DAK dibagi menjadi:
• DAK Fisik yang ditujukan untuk meningkatkan layanan publik dasar dan kesetaraan antardaerah.
• DAK Non-Fisik yang ditujukan untuk mendanai kegiatan operasional pelayanan publik.

— Dana Otonomi Khusus
 Dana Tambahan Infrastruktur dalam konteks Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY.

• Ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah tertentu.

— Dana Insentif Daerah (DID) 
 adalah transfer fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang memenuhi kriteria khusus 

terkait praktik pengelolaan anggaran yang baik dalam tata kelola keuangan daerah, tata kelola layanan 
publik, layanan publik dasar, dan kesejahteraan masyarakat.
• Ditujukan untuk memotivasi pemerintah daerah agar meningkatkan kinerja.

— Dana Desa (DD) 
 dialokasikan untuk meningkatkan layanan publik di desa, mengurangi kemiskinan, memajukan 

perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa.

CI, bersama dengan USAID dan Walton Family Foundation, mendirikan Sustainable Landscapes Partnership 
(SLP), yang kemudian bermitra dengan masyarakat setempat, sektor swasta, pemerintah daerah, dan 
Kementerian Kehutanan untuk mendorong dan mereplikasi model bisnis pembangunan hijau, khususnya 
melalui alternatif ekonomi untuk deforestasi.

Fokus kawasan di Indonesia meliputi empat wilayah di Provinsi Sumatra Utara (Mandailing Natal, Tapanuli 
Selatan, Tapanuli Utara, dan Pakpak Bharat) dan Provinsi Papua Barat. 

‘SLP juga memberikan saran tentang peraturan terkait kerangka kerja “provinsi konservasi” Papua Barat.’49 

Salah satu inisiatif konservasi berbasis masyarakat dengan cita-cita yang paling tinggi, yaitu Bentang Laut 
Kepala Burung, diluncurkan pada tahun 2004. Inisiatif ini merupakan jaringan yang terdiri dari 12 KKL, 
mencakup lebih dari 3,6 juta hektare dan didirikan oleh lebih dari 30 mitra, termasuk WWF, TNC, Pemerintah 
Indonesia, dan masyarakat Papua Barat.

49 https://www.conservation.org/projects/sustainable-landscapes-partnership 
50 http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/BIBENGLISHVERSION.pdf
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Kementerian Keuangan mendefinisikan Transfer Fiskal Ekologis (EFT) sebagai modifikasi transfer fiskal 
antarpemerintah— mendistribusikan kembali APBN untuk berbagai tingkat pemerintahan sesuai dengan prinsip 
dan prioritas ekologis yang telah disepakati.51  Beberapa mekanisme EFT yang diterapkan di Indonesia adalah52:

1. Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE)
TAPE adalah transfer dana dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kotamadya yang 
dialokasikan berdasarkan kinerja dalam perlindungan lingkungan hidup. Dengan kata lain, TAPE 
berupaya untuk mendorong pemerintah daerah agar melindungi kawasan hutan di daerah mereka.53 

TAPE memiliki 2 skenario, yakni skenario alokasi dasar dan skenario insentif-disinsentif. Kabupaten akan 
mendapatkan alokasi dasar ditambah dengan insentif jika daerah tersebut berhasil mempertahankan 
kawasan hutan dan disinsentif jika kawasan hutan berkurang. Kedua, skenario berdasarkan indeks tutupan 
hutan kabupaten/kota relatif terhadap daerah lain - daerah yang memiliki tingkat deforestasi yang lebih 
tinggi dari nilai maksimum tidak akan mendapatkan insentif.

Provinsi Kalimantan Utara telah menerapkan TAPE serta berkomitmen untuk mengurangi emisi 
gas rumah kaca (GRK) sebesar 11,79% dalam Rencana Aksi Daerah untuk GRK (RAD-GRK). Sejumlah 
kriteria harus dipenuhi, termasuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan 
(Karhutla) di Areal Penggunaan Lain (APL) sebesar 15%, penyediaan ruang terbuka hijau sebesar 20%, 
pengelolaan persampahan sebesar 25%, perlindungan sumber daya air sebesar 30% dan pencegahan 
pencemaran udara sebesar 10%. Pada bulan Februari 2019, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara 
(Pergub) Nomor 6/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2018 
Tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara diberlakukan untuk mendukung mekanisme tersebut.54 

2. Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE)55

Kabupaten juga membutuhkan bantuan dari masyarakat agar dapat memperoleh bantuan keuangan yang 
lebih besar (TAPE) dari provinsi. Secara logis, kabupaten akan memberlakukan ketentuan yang kurang lebih 
sama dengan ketentuan untuk mendapatkan TAPE dari provinsi.

Saat ini, banyak kabupaten masih bertindak sebagai kasir untuk menyalurkan DD ke desa. Memetik 
pembelajaran dari TAPE, kabupaten juga menerapkan konsep yang sama ke desa, yakni bahwa jumlah DD 
yang diberikan akan lebih besar jika desa mematuhi ketentuan berbasis ekologi yang diterbitkan dalam 
Perbup dan direvisi setiap tahun. Itulah definisi TAKE.

Kinerja desa kemudian akan menentukan jumlah DD yang diterima oleh desa tersebut (DD tidak akan 
berjumlah tetap seperti sebelumnya). Menurut Peraturan Menteri Desa, DD yang ditransfer oleh Pemerintah 
Kabupaten didasarkan pada (i) afirmasi, (ii) alokasi dasar, dan (iii) alokasi kinerja. Peraturan bupati akan 
menetapkan sumber dana dan indikator; misalnya, Kabupaten Aceh Utara berfokus pada area tutupan hutan.

Beberapa pemerintah kabupaten di Provinsi Aceh, seperti Kabupaten Bener Meriah56 dan Kabupaten Pidie57 

mulai merumuskan konsep TAKE.

51	 https://www.biodiversityfinance.org/sites/default/files/content/knowledge_products/EFT%20Infographic.pdf
52 Wawancara dengan Joko Tri Haryanto (PKPPIM), 2019
53 https://pwypindonesia.org/id/transfer-anggaran-provinsi-berbasis-ekologis-untuk-konservasi-kawasan-hutan/ 
54 https://rakyatkaltara.prokal.co/read/news/18612-satu-satunya-terapkan-anggaran-berbasis-ekologi.html
55 Wawancara dengan Joko Tri Haryanto (PKPPIM), 2019
56 https://www.ajnn.net/news/indikator-kebijakan-transfer-anggaran-berbasis-ekologi-di-bener-meriah-mulai-dirumuskan/index.html
57 https://www.liputanaceh.com/pemerintah-pidie-mulai-terapkan-transfer-anggaran-berbasis-ekologi/
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3. Dana Insentif Daerah (DID) 58

Mekanisme DID berbeda dari DBH dan DAK - kinerja kabupaten perlu ditingkatkan guna mendapatkan 
insentif tambahan dari Pemerintah Pusat (untuk meningkatkan persaingan antara pemerintah kabupaten). 
Secara total, 564 kabupaten dan 34 provinsi bersaing. Untuk tahun 2020, pemerintah telah menganggarkan 
DID sebesar Rp15 triliun, naik sebesar 50% dibandingkan tahun 2019 yakni Rp10 triliun.

Sebelum tahun 2019, DID lebih diarahkan pada indikator ekonomi, misalnya, pengelolaan APBD untuk 
layanan publik (pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan tata kelola yang lebih baik), pengumpulan 
peraturan pemerintah daerah secara tepat waktu, e-government, e-procurement, e-budgeting, dan Opini 
Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. Sejak tahun 2019, DID telah menambahkan 
indikator terkait masalah lingkungan, yaitu pengelolaan limbah.

National budget

National administrative area

EFT

Administrative 
area state B

Administrativ
 area state C

Taxes

Ecological fiscal transfer

Spilloover effects/ positive externalities

Administrative
area state A

Protected
area

GAMBAR 10 Logika yang mendasari EFT

Sumber: Loft, Lasse, & Gebara, Maria F., & Wong, Grace Y (2016)

58 Wawancara dengan Joko Tri Haryanto (PKPPIM), 2019
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INVESTASI, KREDIT, DAN DANA PERUSAHAAN

Investasi di kawasan konservasi Indonesia 
tertutup bagi investor asing. Pebisnis yang 
ingin membangun sarana dan prasarana 
kelengkapan wisata komersial harus 
berasal dari wirausaha Indonesia;

Agar tidak berbenturan dengan 
konservasi, maka diatur lewat perizinan 
yang ketat dengan melampirkan 
rencana puluhan tahun ke depan.

Taman Nasional (TN) di bawah KSDAE, juga 
menerapkan sistem zonasi - zona-zona 
mana yang tidak bisa diganggu gugat dan 
mana yang bisa dimanfaatkan.

Investor harus menyisihkan dana minimal 
lima persen keuntungan dari hasil usaha 
untuk pembinaan dan pengembangan 
usaha kecil menengah dan koperasi.

5%

59 Ade Bagja (TNGGP) menjelaskan bahwa tidak ada persentase khusus yang dialokasikan untuk menerapkan mekanisme 
pembagian manfaat/hasil. Akan tetapi, mekanisme ini harus sesuai dengan program yang lebih luas, mengikuti arahan program 
dari Direktorat Jenderal KSDAE, KLHK, sebagai berikut: (1) Pengelolaan taman nasional (2) Kawasan konservasi (3) Konservasi 
keanekaragaman hayati (4) Pengembangan daerah penyangga dan ekosistem penting (5) Struktur informasi konservasi alam (6) 
Pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi (7) Dll.

60 https://travel.kompas.com/read/2018/08/10/071200327/investasi-wisata-seperti-apa-yang-bisa-masuk-ke-kawasan-konservasi-

Hingga tahun 2018, investor yang ingin berinvestasi di kawasan konservasi perlu memenuhi 
kriteria berlapis, yaitu60:

PEMBAGIAN MANFAAT/HASIL

Mekanisme pendanaan ini mengalokasikan sebagian dari total pendapatan (misalnya, taman 
nasional) bagi masyarakat sekitar sebagai insentif untuk mendukung konservasi59. Dengan 
mekanisme ini, masyarakat juga diperbolehkan untuk melakukan kegiatan di sekitar taman 
nasional tanpa merusak lingkungan. Mekanisme Pembagian Manfaat/Hasil telah diterapkan 

di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP). 

Pada awalnya, masyarakat sekitar melakukan penanaman dengan menebang pohon, yang jelas dilarang 
karena pohon-pohon di taman nasional tidak boleh ditebang. Di sisi lain, TNGGP juga tidak menginginkan 
agar masyarakat kehilangan sumber penghidupan mereka. Oleh karena itu, TNGGP berupaya untuk 
meningkatkan kesadaran  masyarakat sekitar agar mereka menyadari pentingnya melindungi kawasan konservasi 
dan diberi pelatihan serta bantuan untuk beternak. Selain itu, masyarakat petani harus menanam pohon di 
sekitar lahan mereka. Kontribusi masyarakat terhadap kawasan konservasi tidak hanya sebatas ini. Seiring dengan 
meningkatnya kesadaran masyarakat, mereka juga membantu menjaga keamanan kawasan konservasi dan 
melakukan patroli bersama untuk menjaga TNGGP dari pencuri.

Oleh karena itu, masyarakat yang tinggal di sekitar taman nasional dapat terus memperoleh penghasilan 
melalui kerja sama dengan TNGGP untuk menjaga keberlanjutan kawasan konservasi.

Akan tetapi, pada tahun 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Pengusahaan 
Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam, 
sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2012 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka 
Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
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Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) terdiri dari dua jenis: 

• Izin Usaha Penyediaan Penyediaan 
Wisata Alam (IUPJWA), yang 
mencakup usaha jasa informasi 
pariwisata, usaha jasa pramuwisata, 
usaha jasa transportasi, usaha 
jasa perjalanan wisata, usaha jasa 
cenderamata dan usaha jasa makanan 
dan minuman (Pasal 6 ayat 1).

• Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata 
Alam (IUPSWA) meliputi wisata tirta, 
akomodasi, transportasi dan wisata 
petualangan (Pasal 8 ayat 1).

IUPJWA IUPSWA

Menurut ketentuan peraturan ini, semua usaha ini hanya dapat dilaksanakan pada areal usaha pada zona 
atau blok pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam (Pasal 4 ayat 2 dan 3).

Menariknya melalui produk hukum terbaru ini jalan bagi pemilik perusahaan semakin dipermudah untuk 
dapat mengantongi Izin Pengusahaan Pariwisata Alam dalam Kawasan Taman Nasional. Jika sebelumnya, 
para pemilik perusahaan mesti menempuh proses yang panjang dan berbelit-belit, dalam skema terbaru 
ini, mereka tidak  lagi berurusan dengan masing-masing instansi dalam mengurus perizinan, tetapi cukup 
berurusan dengan lembaga khusus yang disebut OSS (Online Single Submission). Skema perizinan melalui 
OSS dilakukan secara terintegrasi dan elektronik di bawah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Selain itu, Pasal 18 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.8 tahun 2019 menyatakan bahwa 
pelaku usaha yang dapat melakukan investasi berupa Izin Usaha Penyedia Jasa Wisata Alam (IUPJWA) dan 
Izin Usaha Penyedia Sarana Wisata Alam (IUPSWA) adalah pelaku usaha yang telah mengantongi Nomor 
Induk Berusaha (NIB) yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS, tanpa penjelasan lebih lanjut apakah 
pemilik usaha tersebut investor asing atau tidak.

Haryanto, & Djempau, & Afioma (2019) menyimpulkan bahwa pemerintahan Jokowi yang membuka keran lebar-
lebar bagi investasi melalui IPPA dalam kawasan Taman Nasional Komodo, jelas memberikan dampak buruk61 

bagi kelestarian habitat alami Komodo yang selama ini telah menjadi branding utama pariwisata NTT di 
mata dunia62. 

SEWA DAN KONSESI UNTUK PENGELOLAAN LAHAN, SUMBER DAYA, 
DAN FASILITAS OLEH SWASTA/MASYARAKAT

Pelibatan pihak eksternal dalam implementasi pembiayaan dan pengelolaan kawasan 
konservasi merupakan hal yang lazim. Opsi ini diambil untuk membagi biaya yang 

ditanggung oleh pihak yang melakukan konservasi, misalnya, perusahaan atau masyarakat eksternal. Dengan 
membagi biaya, kelompok konservasi akan mendapat manfaat berupa pendanaan baru yang signifikan dan 
penghematan biaya. Pembagian biaya yang dimaksud dapat mencakup berbagai aspek dalam pengelolaan, 
seperti dalam kondisi di mana pihak eksternal/swasta memikul tanggung jawab dalam mengelola atau 
mendanai kegiatan di wilayah konsesi mereka sendiri. Metode seperti ini akan menghasilkan banyak 
manfaat selama pihak-pihak yang terlibat bekerja secara konsisten dan memiliki tujuan yang sama untuk 
memprioritaskan konservasi. Contoh yang dibahas dalam bagian ini terkait dengan pengelolaan konservasi 
yang diserahkan kepada pihak/perusahaan swasta.

61 Investasi di kawasan konservasi kini lebih mudah setelah diberlakukannya Peraturan Menteri LHK nomor P.8/2019. Ekosistem, 
misalnya, di Taman Nasional Komodo, dijamin oleh sebuah relasi interspesies yang seimbang antara penduduk setempat, satwa 
dan tumbuhan selama ribuan tahun, semakin memburuk.

62 https://sunspiritforjusticeandpeace.org/2019/08/22/jokowi-dan-babak-baru-perizinan-investasi-dalam-kawasan-taman-
nasional-komodo/1171/
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PENDAPATAN DARI PARIWISATA DAN REKREASI

Secara umum, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan secara langsung 
oleh taman nasional berupa ekowisata, seperti penginapan, area berkemah, jalur 
pendakian, dan air terjun. Taman nasional dapat memperoleh pendapatan/pemasukan 
tidak langsung melalui bisnis, seperti penyewaan peralatan berkemah, yang berlokasi di 

sekitar taman nasional. Jika tiket masuk sebagai PNBP ke lokasi perkemahan adalah Rp.16.000, dan seorang 
pengunjung membeli paket kemah, yang mencakup biaya masuk, dari bisnis yang berbasis di sekitar 
Taman Nasional seharga, katakanlah, Rp.100.000 per malam, maka surplus tersebut akan menjadi bagian 
pengusaha. Pendapatan Taman Nasional tidak dapat melampaui apa yang ditetapkan sebagai PNBP dalam 
Peraturan Pemerintah No. 12/2014 tentang PNBP yang diterapkan untuk Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan.

BIAYA PENGGUNAAN SUMBER DAYA64

Jalur pendakian di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) sudah terkenal sejak 
lama. Banyak wisatawan mengunjungi TNGGP untuk mendaki, terutama di akhir pekan. 
Berdasarkan studi yang dilakukan dengan universitas, TNGGP menetapkan kuota sebesar 
600 pengunjung per hari untuk pendakian. Sistem online untuk memesan jalur pendakian 

telah disiapkan untuk melacak jumlah pengunjung setiap hari. Setelah melakukan pemesanan online, 
pada hari H, Anda masih harus melewati pemeriksaan fisik di kantor TNGGP untuk memastikan kondisi 
kesehatan sebelum diizinkan untuk mendaki. Jika Anda tidak lulus tes, tiket akan hangus (salah satu klausul 
dalam penafian saat memesan online). Batasan jumlah pendaki per hari harus diterapkan karena fungsi 
utama TNGGP adalah sebagai kawasan konservasi alam, yang bertujuan untuk mempertahankan keaslian 
ekosistem.

Selain jumlah pengunjung per hari, TNGGP hanya beroperasi selama delapan bulan setiap tahun. Taman 
ditutup pada bulan Januari-Maret (musim hujan) karena cuaca yang buruk dan, pada saat yang sama, 
untuk memberikan waktu pemulihan bagi vegetasi, bagi pengurus untuk melakukan perbaikan (jika 
diperlukan), dll.  Penutupan juga dapat dilakukan pada musim kemarau (biasanya pada bulan Agustus) untuk 
perlindungan dari kebakaran hutan dan durasinya akan tergantung pada informasi dari Badan Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

63 https://wwf.panda.org/wwf_news/?250775/Bold-move-to-conserve-Sumatran-forest
64 Wawancara dengan Ade Bagja (TNGGP), 2019

Kementerian Kehutanan (kini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) menyetujui penyewaan lahan 
(konsesi konservasi), yang mencakup 40.000 hektare hutan di pulau Sumatra, kepada Frankfurt Zoological 
Society (FZS), The Orangutan Project (TOP), dan WWF. Tujuan mereka adalah untuk melindungi hutan yang 
sebelumnya seringkali mengalami penebangan liar, Bukit Tigapuluh, dibanding menyalahgunakan sumber 
daya alam. Mereka bekerja sama dengan masyarakat setempat menggunakan pendekatan pembiayaan 
inovatif yang dikombinasikan dengan konservasi tradisional. Upaya bersama tersebut dimaksudkan 
untuk memastikan bahwa 40.000 hektare Bukit Tigapuluh akan menjadi zona terbatas untuk restorasi 
dan memberikan izin yang berlaku untuk 60 tahun ke depan agar dapat mengontrol daerah tersebut.63 
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Pemesanan tempat perkemahan dan air terjun dilakukan di lokasi karena tempat perkemahan cenderung 
buka sepanjang tahun. Akan tetapi, rekreasi air terjun tetap dibatasi (tergantung situasi).

Harga tiket untuk jalur pendakian65:

HARI BIASA

AKHIR PEKAN

BIAYA BIOPROSPEKSI

UNDP66 mendefinisikan prospeksi keanekaragaman hayati atau bioprospeksi sebagai 
“pencarian sistematis akan informasi biokimia dan genetik di alam untuk pengembangan 
produk bernilai komersial bagi sektor farmasi, pertanian, kosmetik, dan penggunaan 
lainnya.” Bioprospeksi hanya dapat dilakukan di negara-negara yang memiliki undang-

undang atau kebijakan nasional untuk mengatur akses ke sumber daya genetik serta Pembagian Akses dan 
Manfaat (ABS), yang mungkin sesuai atau tidak sesuai dengan Protokol Nagoya.

Contoh kegiatan bioprospeksi di Indonesia adalah:

• Pada awal tahun 1990-an, dua lembaga penelitian 
yang berbasis di Manoa, Hawaii, memulai 
bioprospeksi laut di Bunaken. Banyak sekali 
senyawa baru dan bermanfaat, terutama dari 
spesies laut, seperti bunga karang dan tunik, yang 
ditemukan hanya dalam beberapa tahun. Paten 
AS untuk pengobatan anti-tumor juga diberikan 
kepada para penemu. Akan tetapi, manfaat ekonomi 
dari paten tersebut di semua domain publik masih 
belum terlihat hingga saat ini.67 

• Balai Taman Nasional Gunung Ciremai 
Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, melalui kerja sama dengan Institut 
Pertanian Bogor (IPB), sedang mengembangkan 
bioprospeksi mikroba berguna sebagai upaya 
untuk meningkatkan produktivitas pertanian 
sehat tanpa pupuk kimia dan pestisida.68

65 https://booking.gedepangrango.org 
66	 https://www.undp.org/content/dam/sdfinance/doc/Bioprospecting%20_%20UNDP.pdf
67 https://www.insideindonesia.org/big-business-big-damage
68 https://ekonomi.inilah.com/read/detail/2528130/kembangkan-bioprospecting-mikroba-klhk-good-news
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PEMBAYARAN UNTUK JASA EKOSISTEM (PES)

Fripp (2014) menjelaskan bahwa ‘Pembayaran untuk Jasa Ekosistem (PES) mengacu kepada 
saat di mana penerima manfaat atau pengguna jasa ekosistem membayar penyedia layanan 
tersebut (Lihat GAMBAR 11). Dalam praktiknya, ini dapat berupa serangkaian pembayaran 
sebagai imbalan atas aliran manfaat atau jasa ekosistem. Ide dasarnya adalah bahwa siapa 

pun yang menyediakan jasa harus mendapatkan pembayaran sebagai kompensasi.

Dalam artikelnya, Megawanto (2018) menyebutkan layanan penyediaan air di DAS Cidanau, Provinsi Banten 
sebagai salah satu contoh bentuk PES di Indonesia. Penerima manfaat, dalam hal ini adalah PT. Krakatau 
Tirta Industri (KTI), perusahaan air minum yang memanfaatkan air baku dari Sungai Cidanau untuk 
menghasilkan air bersih. Di sisi lain, penyedia jasa lingkungan dalam kasus ini adalah masyarakat yang 
tinggal di hulu DAS Cidanau, masyarakat Desa Cibojong dan Desa Citaman (dalam perkembangannya, Desa 
Cibojong digantikan oleh Desa Cikumbueun karena melanggar perjanjian). Penerima manfaat dan penyedia 
jasa lingkungan lainnya adalah Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC) sebagai mediator transaksi 
serta Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cidanau yang struktur manajemennya terdiri dari lembaga 
pemerintah, sektor swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat.

PT. KTI sebagai pembeli setuju untuk secara sukarela membayar IDR 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima 
juta rupiah) per tahun dengan perjanjian sebagai pembayaran jasa lingkungan selama 5 (lima) tahun. Manfaat 
yang diperoleh PT. KTI dari transaksi ini adalah solusi untuk mengatasi penurunan aliran air sungai Cidanau 
yang disebabkan oleh degradasi di hulu DAS Cidanau. Di sisi lain, masyarakat desa sebagai penjual (penjual/
penyedia) menerima pembayaran sebesar Rp1.200.000/hektare dengan masa perjanjian sebagai pembayaran 
untuk jasa lingkungan selama 5 (lima) tahun. FKDC sebagai mediator mendapatkan 15% dari nilai transaksi 
yang digunakan untuk biaya pengelolaan jasa lingkungan, termasuk menyalurkan pembayaran dari PT. KTI 
kepada masyarakat desa.

Downstream users
Beneficiaries of 
watershed services

Watershed Services
E.G. Water purification, 
flood risk mitigation, 
aquifiler recharge,
erosion minimization

Payments
Balances upstream
and downstream interest

Project

Upstream
community
Stewards and providers
of watersehd services

Icentives
e.g. cash, assistance, 
materials

Sumber: diadaptasi dari 
Smith et al. 2013 dalam Fripp, 2014

GAMBAR 11 Contoh cara kerja PES untuk daerah aliran sungai
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PENDANAAN KARBON69 

Jaringan PRCF hanya ada di Asia Tenggara (Thailand, Vietnam, Kamboja) dan di Indonesia 
sendiri hanya tersedia di Kalimantan Barat. Pendekatan yang digunakan oleh lembaga ini 
adalah konservasi dan pemberdayaan masyarakat, khususnya di Kalimantan Barat, di mana 
masyarakat masih banyak yang tinggal di dalam dan sekitar hutan.

Pada tahun 1996, PRCF mendirikan program Agroforestri berbasis Karet di Sintang karena praktik ladang 
berpindah masih marak digunakan, praktik ini kemudian ditinggalkan karena berpotensi menyebabkan 
kebakaran. Model ini berasal dari World Agroforestry Centre (ICRAF) yang melakukan studi di Sintang, yakni 
daerah dengan keunikan budaya dalam bentuk Dayak ikat. PRCF berupaya untuk melestarikan budaya ini 
yang melibatkan banyak wanita, penggunaan pewarnaan tanaman, dll. Oleh karena itu, PRCF membuat 
perjanjian dengan masyarakat di mana PRCF akan menyediakan peningkatan kapasitas, tetapi masyarakat 
sekitar juga harus melindungi hutan.

Pada tahun 2010, PRCF memulai program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) dan baru mulai 
beroperasi di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2011 untuk mengidentifikasi desa-desa yang tertarik 
untuk melakukan PHBM di Kabupaten Kapuas Hulu. Empat desa menunjukkan ketertarikan, yaitu Desa 
Nangayen Kecamatan Hulu Burung, Desa Nanga Jemah dan Desa Siliwangi Kecamatan Boyan Tanjung, Desa 
Tanjung Kecamatan Mentebah.

Pada tahun 2016, Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dibentuk di bawah skema Perhutanan Sosial di 
Desa Nanga Lauk yang memiliki luas 1.430 hektare. PRCF memfasilitasi LPHD agar bisnis mereka dapat 
dikelola secara berkelanjutan. Misalnya, daerah ini memiliki potensi madu, dan petani madu juga sudah 
ada. Oleh karena itu, sebuah unit bisnis madu dibentuk di bawah LPHD, yakni dalam bentuk koperasi madu. 
PRCF membantu LPHD dalam kerangka program ADB HoB (Heart of Borneo) sebagai fasilitator Plan VIVO, 
yang biasanya menerbitkan sertifikat karbon, keanekaragaman hayati, dan kesejahteraan masyarakat. LPHD 
difasilitasi agar dapat menyiapkan beberapa data pendukung, seperti data sosial, keanekaragaman hayati, 
data bio-fisik, dll untuk menyusun dokumen PIN (catatan konsep) yang akan diserahkan ke Plan VIVO. 
Proposal lengkap (PDD) akan disiapkan jika catatan konsep diterima. Plan VIVO kemudian memverifikasi 
bidang yang berkaitan dengan pendirian LPHD, rencana pengelolaan, dll. Setelah semua disetujui, data akan 
diunggah ke situs web mereka serta menyatakan bahwa area tersebut memiliki kesatuan pengelolaan hutan 
yang dikelola masyarakat dan memiliki potensi karbon, keanekaragaman hayati, dll.

Proses perdagangan karbon belum berjalan di Indonesia. Akan tetapi, transaksi yang serupa dengan konsep 
tersebut sudah dijalankan, walaupun pada akhirnya, kesepakatan tersebut dijalankan bukan dengan menghitung 
total karbon melainkan dengan menggunakan total biaya pemeliharaan kawasan hutan selama 25 tahun ke depan 
(Lihat KOTAK 3).

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah dana yang disediakan oleh sektor swasta dengan 
tujuan untuk meningkatkan perlindungan dan pemeliharaan keanekaragaman hayati 
dan kawasan konservasi. Peran perusahaan swasta perlu ditingkatkan karena, sejauh ini, 
pendanaan yang diperoleh oleh pihak yang melakukan konservasi hanya berasal dari 

pemerintah dan lembaga donor. CSR tampaknya menjadi pilihan yang baik karena merupakan bantuan 
hibah dan ditetapkan oleh undang-undang Indonesia.

69 Wawancara dengan Imanul Huda (PRCF), 2019
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KOTAK 3 Hampir Menjadi Proyek Perdagangan Karbon

Studi Kasus di Desa Nanga Lauk, Kalimantan Barat

Konsultan, dengan pendanaan dari program ADB Heart of Borneo (HoB), menghitung potensi karbon. PRCF 
ditunjuk sebagai koordinator proyek (fasilitator) yang akan memfasilitasi perencanaan, kegiatan teknis 
(memperkuat lembaga masyarakat, menyusun Rencana Kerja Tahunan yang disampaikan kepada Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dinas provinsi, membuat pengelolaan jangka menengah 5 tahun dan 10 
tahun, pelatihan penggunaan aplikasi patroli dari ponsel SWAT Patrol, termasuk mengelola database), melakukan 
pemantauan dan evaluasi, membuat laporan tahunan, dll.

Setelah berhasil mendapatkan sertifikasi Plan VIVO dan melalui promosi yang dilakukan oleh Plan VIVO, 
ada pihak ketiga yang menunjukkan ketertarikan (perkebunan kelapa sawit dari luar negeri, anggota RSPO). 
Perusahaan tersebut harus melakukan pengelolaan lingkungan yang ramah lingkungan dan baru saja membeli 
perusahaan lain yang melakukan pembukaan lahan tanpa memperhatikan aspek lingkungan. Atas dasar 
kepemilikan perusahaan, pihak ketiga berkewajiban untuk membayar kompensasi atas kerusakan yang dilakukan 
oleh anak perusahaan mereka.

Beberapa skema mulai dibahas melalui Lestari Capital (broker yang berbasis di Singapura). Secara umum, rumus 
yang digunakan dalam skema karbon adalah berapa jumlah karbon yang dapat diserap oleh kawasan hutan yang 
ada dikalikan dengan nilai jual yang disepakati per ton. Akan tetapi, pembayaran yang dihasilkan oleh metode ini 
kurang memadai untuk membiayai pengelolaan/pemeliharaan kawasan hutan desa. Opsi untuk menggunakan 
kawasan hutan juga dianggap tidak memuaskan. Pada akhirnya, perjanjian disepakati setelah calon pembeli 
karbon menanyakan berapa biaya untuk mengelola hutan desa selama 25 tahun mendatang. Jumlah yang 
disepakati adalah Rp 34 miliar atau sekitar USD 2,5 juta.

Keuntungan dari transaksi ini adalah bahwa sekalipun ada transaksi lainnya untuk pengelolaan hutan desa 
dalam 25 tahun ke depan, perusahaan pembeli karbon tidak memperhitungkan emisi karbon yang dihasilkan 
dan menyumbangkannya kepada Pemerintah Indonesia (RSPO lebih memberi penekanan pada konservasi) . 
Sayangnya, Pemerintah Indonesia belum siap untuk mengantisipasi kejadian ini - peraturan yang mengatur 
tata kelola skema karbon pada hutan desa masih belum ditetapkan. PRCF telah menanyakan hal ini kepada 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan 

Lingkungan), namun tidak ada jawaban yang diberikan.

Sumber: Wawancara dengan PRCF, 2019

70 https://viramakarya.co.id/kegiatan/bumn-salurkan-dana-csr-dalam-peringatan-hut-bumn-di-labuan-bajo-ntt/
71 https://www.harianhaluan.com/news/detail/76007/wujudkan-csr-di-kepulauan-seribu-konservasi-penyu-dari-daihatsu-untuk-

indonesia
72 http://ebtke.esdm.go.id/post/2017/07/20/1713/pertama.di.indonesia.baznas.berkomitmen.dukung.proyek.hibah.bidang.ebt?lang=en

Contoh pertama adalah bantuan dana CSR dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sedang merayakan 
ulang tahun perusahaan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Acara ini mencakup berbagai kegiatan, seperti 
Forum Kepemimpinan, diikuti dengan serah terima dana sebesar Rp 14,3 miliar untuk Taman Nasional 
Komodo dan masyarakat setempat. Kegiatan ini merupakan bagian dari program BUMN yang bertajuk 
“Sinergi BUMN untuk Indonesia”.70

Kegiatan berikutnya adalah program CSR dari Daihatsu, melalui Daihatsu Green Pillar, yang bekerja sama 
dengan Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu dalam peresmian Pusat Konservasi Penyu dan pelestarian 
hewan bertajuk “Penyu untuk Indonesia” pada bulan Juni 2019. Pusat Konservasi Penyu dibangun dengan 
tujuan sebagai tempat penetasan telur penyu serta pelepasan tukik ke laut. Peresmian ini ditandai dengan 
pelepasan sebanyak 50 tukik ke laut dari bibir pantai oleh seluruh tamu undangan.71

Masih terkait dengan konservasi penyu, kawasan pantai utara Baluran, Situbondo, akan menjadi area ramah 
penyu melalui kerja sama antara PT. Kereta Api Indonesia dengan Yayasan Penyu Banyuwangi (BSTF) dan Taman 
Nasional Baluran. Kegiatan yang dilakukan pada tanggal 6 September 2019 ini dimulai dengan penanaman 
pandan laut sebagai bentuk kepedulian terhadap ekosistem laut. Di awal acara, secara simbolis, sebanyak 20 bibit 
tanaman pandan laut tersebut ditanam di kawasan pantai tersebut, diikuti dengan penanaman 150 pohon.72 
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ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH, DAN WAKAF (ZISWAF)73

ZISWAF adalah alat yang digunakan dalam sistem ekonomi Islam untuk memberdayakan 
kelompok yang kurang mampu. Sesuai definisi, zakat adalah pungutan wajib yang diberikan 
oleh anggota komunitas Muslim untuk membantu kelompok miskin dan kelompok yang 
membutuhkan. Dalam hal ini, Indonesia sudah memiliki badan resmi yang mengumpulkan 

dan menyalurkan zakat bagi yang paling membutuhkan, yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), yang 
bertugas menyalurkan dana bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sebagai pelopor untuk lembaga zakat lainnya, BAZNAS menjalin kerja sama dengan UNDP pada tahun 
2017 dalam konteks pencapaian SDGs di Indonesia. BAZNAS, bersama-sama dengan UNDP, berkolaborasi 
melalui program Transformasi Pasar untuk Energi Terbarukan dan Efisiensi Energi  (MTRE3) yang dijalankan 
di Jambi. Bantuan pendanaan yang diberikan berasal dari kedua belah pihak, UNDP dan BAZNAS, di mana 
BAZNAS menyediakan dana sebesar USD 350.000 untuk pembangunan PLTMH di Jambi. Walaupun tidak 
terkait langsung dengan konservasi lingkungan, pendanaan oleh BAZNAS merupakan langkah awal yang 
sangat baik untuk mencapai SDGs, upaya serupa diharapkan akan berkembang di masa mendatang agar 
dapat berkontribusi pada konservasi alam.

OBLIGASI HIJAU

Obligasi, sesuai definisi, adalah jenis utang yang dapat diperdagangkan. Obligasi masih 
harus dilunasi sesuai periode waktu yang ditentukan. Salah satu cara pemerintah 
mengimplementasikan konservasi alam di Indonesia adalah melalui Dana Reboisasi 
yang dikelola oleh Pemerintah Indonesia kemudian disalurkan ke daerah, yakni tingkat 

provinsi atau kabupaten. Dana tersebut merupakan ‘kontrak’ yang menetapkan bahwa Pemerintah Pusat 
akan mengembalikan dana tersebut kepada Pemerintah Daerah jika mereka telah melakukan reboisasi di 
daerah mereka. Program ini dijalankan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2003-2009, dengan target 
5 juta hektare lahan kritis. Alokasi dana ini berasal dari anggaran Kementerian Kehutanan. Akan tetapi, 
pelaksanaan program ini mendapatkan kritik pedas dari masyarakat yang menilai bahwa program ini 
kurang efektif dalam mengatasi masalah degradasi lahan.

Menanggapi hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memulai proyek infrastruktur berbasis 
Sukuk (Green Sukuk) pada tahun 2019. Green Sukuk adalah SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yang 
diberi kode Sukuk Tabungan seri ST 006 dan merupakan jenis surat berharga pertama yang memiliki tujuan 
lingkungan. Green Sukuk, melalui publikasi, akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek lingkungan, 
sesuai dengan komitmen pemerintah untuk menangani masalah lingkungan global. Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, menyatakan bahwa proyek Sukuk yang membiayai lingkungan akan 
turut membantu pengembangan lima taman nasional Indonesia. Kelima taman tersebut adalah Taman 
Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Taman Nasional Alas Purwo, Taman 
Nasional Bunaken, dan Taman Nasional Teluk Cendrawasih.74 Bentuk bantuan yang diberikan melalui proyek 
Sukuk adalah pembangunan sarana dan prasarana, seperti jalan akses, menara kontrol, toilet, paviliun, dan 
lain-lain.

Sukuk ST 006 adalah produk investasi syariah pertama yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai 
investasi alternatif yang terjangkau dan menguntungkan.75 Sukuk ini juga dikelola berdasarkan prinsip 
syariah, yakni tidak mengandung unsur-unsur judi (maysir), ketidakjelasan (gharar), dan riba (usury). Selain 
itu, Green Sukuk sangat cocok untuk investor pemula karena terjangkau dan memberikan imbalan.76

73 https://indopos.co.id/read/2018/12/26/159896/kembangkan-taman-nasional-anggaran-klhk-ditambah-rp-106-m/
74 https://indopos.co.id/read/2018/12/26/159896/kembangkan-taman-nasional-anggaran-klhk-ditambah-rp-106-m/
75 https://www.bareksa.com/id/text/2019/10/25/st006-akan-jadi-green-sukuk-ritel-pertama-apa-maksudnya/23449/news
76 https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20191116181419-29-115778/incar-milenial-green-sukuk-st006-targetkan-raup-rp-2-t
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KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

Lembaga-lembaga kawasan lindung pemerintah semakin banyak menjalin kerja sama 
dengan badan usaha/organisasi bisnis, tidak hanya karena kurangnya dana untuk 
memfasilitasi kegiatan tetapi juga dalam pengelolaan. Mekanisme ini bermanfaat karena 
membuka opsi pendapatan untuk lembaga kawasan lindung yang tidak selalu tersedia 

jika hanya bergantung pada pemerintah. Akan tetapi, kerja sama antara sektor publik dan badan usaha 
tidak selalu terkait dengan pendanaan tetapi dapat melibatkan bantuan pembangunan seperti lokakarya 
dan peningkatan kapasitas untuk para profesional muda. Terkait dengan hal ini, salah satu contoh kerja 
sama yang telah ada antara kawasan lindung pemerintah dan badan usaha adalah Cagar Biosfer Giam Siak 
Kecil-Bukit Batu (GSK-BB) melalui Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan Asia Pulp and Paper 
Group (APP) dalam proyek pengolahan air yang berpotensi untuk membersihkan sumber air di Sumatra. 
APP menjalin kerja sama ini sebagai bagian dari program keberlanjutan untuk memberdayakan daerah di 
mana perusahaan beroperasi. Dalam melaksanakan program, APP bekerja sama dengan MAB Indonesia, 
yang dikelola oleh pemerintah Indonesia dan terkait erat dengan LIPI.

Dalam melaksanakan proyek, kerja sama antara pemerintah dan badan usaha terdiri dari tim ilmuwan 
MAB Indonesia, LIPI, serta perwakilan dari APP dan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar Cagar 
Biosfer GSK-BB. Program ini dijalankan dengan memasang sistem pemurnian air yang mengolah air 
gambut menjadi air bersih yang cocok untuk digunakan dan dikonsumsi manusia. Selain memberikan 
bantuan dalam pemasangan sistem, masyarakat setempat juga akan diberi instruksi dan pelatihan serta 
pemeliharaan alat.77

Contoh lain dari kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dapat ditemukan di Maluku, Maluku 
Utara, dan Papua Barat. Kawasan Konservasi Laut di daerah-daerah tersebut telah menerima panduan 
dari USAID. Kegiatan ini berlangsung pada bulan November 2018 di Bali, dengan tajuk “Technical Report: 
Workshop on Public-Private Partnerships and Small-Scale Tourism for Marine Protected Areas.” Fokus 
utama dari kegiatan ini adalah mendorong para pemangku kepentingan untuk mulai terlibat dalam KKL, 
mengembangkan ekowisata skala kecil. Dengan fokus tersebut, tujuan kegiatan USAID berkaitan dengan 
aspek “peningkatan kapasitas”, bukan masalah pendanaan. Keterlibatan USAID dalam KKL memiliki 
beberapa tujuan. Pertama, untuk menjelaskan pentingnya KPBU dan hubungannya dengan KKL. Penjelasan 
ini mencakup informasi dasar tentang definisi KPBU untuk pemangku kepentingan dan manfaatnya. Kedua, 
memfasilitasi peluang bagi KPBU baru dan mengembangkan konsep. USAID mendukung para peserta yang 
hadir untuk mengembangkan ide-ide tentang model KPBU baru yang dapat diimplementasikan di area 
KKL mereka. Ketiga, mengunjungi KKL, yang terpilih untuk pemahaman dan pembelajaran komparatif 
antara Lembongan dan Nusa Penida, keduanya memiliki potensi besar dalam ekowisata. Yang terakhir, 
meningkatkan kesadaran di kalangan para pemain ekowisata skala kecil di Maluku, Maluku Utara, dan 
Papua Barat.78

Contoh lain dari proses pelaksanaan KPBU adalah Taman Nasional Lorentz (TNL) di Papua, yang mengadakan 
lokakarya antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat setempat di daerah tersebut. TNL mengadakan 
lokakarya yang bertujuan untuk menutupi kekurangan dana bagi pengelolaan kawasan konservasi. Lokakarya 
ini diadakan melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi Papua, Balai Taman Nasional Lorentz, dan WWF-
Indonesia. Selain itu, peserta yang hadir adalah perusahaan-perusahaan terkemuka seperti PT. Freeport 
Indonesia dan perwakilan dari masyarakat adat di daerah tersebut. Walaupun belum banyak melakukan 
upaya yang signifikan, lokakarya tersebut mendirikan organisasi Ad Hoc yang akan mengelola dan memantau 
pelaksanaan perjanjian lokakarya. Ini adalah langkah pertama dalam proses pendanaan berkelanjutan untuk 
pengelolaan konservasi.79

77 https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20191116181419-29-115778/incar-milenial-green-sukuk-st006-targetkan-raup-rp-2-t
78	 http://www.sea-indonesia.org/wp-content/uploads/2017/07/USAID-SEA-TR_PPPSmall-Scale-Tourism-for-MPAs-Bali-5-
9Nov18_22May19-Final.pdf

79 https://www.wwf.or.id/?24229/menggagas-dana-abadi-bagi-pelestarian-taman-nasional-lorentz
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PARTISIPASI MASYARAKAT80

Biaya untuk melindungi kawasan konservasi tidak hanya mencakup pengeluaran langsung 
yang digunakan untuk mengembangkan dan mengelola kawasan tersebut. Melainkan 
juga mencakup biaya lain yang tidak dibebankan kepada pemerintah, tetapi dibayar 

oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan lindung. Beban tersebut adalah kerusakan 
terhadap vegetasi atau tanaman di wilayah tempat tinggal mereka karena satwa liar yang dilindungi dan 
hilangnya akses ke sumber penghidupan karena kawasan lindung. Oleh karena itu, hubungan yang saling 
menguntungkan bagi lembaga konservasi dengan masyarakat setempat sangat diperlukan. Salah satu contoh 
adalah di Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) di Jawa Timur.

Program REDD+ mendukung kerja sama antara pihak yang melakukan konservasi dan masyarakat 
setempat. Tujuan konservasi TNMB adalah bagian dari aksi bersama antara Indonesia dan pemerintah 
Norwegia, melalui REDD+, untuk mengurangi emisi dengan mengurangi deforestasi dan degradasi hutan. 
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, masyarakat setempat menghadapi hambatan terkait dengan 
sumber penghidupan mereka di kawasan yang dilindungi. Aksi REDD+ di TNMB saat ini berupaya untuk 
meningkatkan sumber penghidupan lokal sekaligus mempertahankan konservasi lingkungan.

Penyebab utama degradasi hutan di TNMB adalah kurangnya lahan pertanian untuk memenuhi 
penambahan jumlah dan kebutuhan petani, dan tidak ada alternatif bagi petani tanpa mengganggu upaya 
konservasi TNMB. Menanggapi hal ini, para konservasionis berupaya meningkatkan sumber penghidupan 
lokal melalui langkah-langkah kebijakan yang mendapat dukungan dari LSM lokal. Salah satu aksi REDD+ 
adalah menyediakan sebagian lahan dalam TNMB sebagai sumber penghidupan. Sejak proyek dimulai, 
masyarakat setempat diizinkan untuk menanam dan menjual tanaman melalui sistem agroforestri sebagai 
sumber pendapatan. Ini merupakan salah satu aksi yang dianggap mampu memenuhi kedua tujuan awal, 
untuk mempertahankan kondisi kawasan lindung, dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Aksi lain yang diambil oleh REDD+ untuk mencapai tujuan awal adalah meningkatkan kesadaran dan 
motivasi masyarakat setempat terhadap proses rehabilitasi TNMB. Pengelola taman nasional mengadakan 
perjanjian dengan masyarakat setempat untuk meningkatkan kerja sama dengan mengurangi emisi dari 
deforestasi dan degradasi hutan. Salah satu kelemahan, alasan kenapa berbagai pihak terus melakukan 
deforestasi sebelumnya, adalah kurangnya informasi yang diberikan selama proyek REDD+. Penelitian 
tersebut menyatakan bahwa hampir 90% dari masyarakat setempat tidak mengetahui bahwa tujuan program 
rehabilitasi yang sedang dilakukan di TNMB adalah untuk mengurangi emisi CO

2
 dari deforestasi dan 

degradasi hutan. Pencapaian terbesar dari kompromi antara konservasi, REDD+ dan masyarakat setempat 
adalah penggunaan lahan dalam TNMB oleh masyarakat setempat untuk pertanian. Hal ini dikarenakan 
pemerintah Indonesia secara tegas melarang manusia untuk berkegiatan di taman nasional dan kompromi 
ini memenuhi kedua tujuan awal.

CAUSE-RELATED MARKETING

Diskusi tentang cause-related marketing akan lebih merujuk pada ide-ide inovatif terkait 
dengan bentuk kegiatan atau pemasaran pihak yang melakukan konservasi untuk 
mengupayakan pendanaan berkelanjutan bagi pengelolaan konservasi, bukan yang terkait 
dengan CSR. Dengan mengetahui hal ini, ide-ide yang dapat digunakan untuk pemasaran 

sangat bervariasi dan telah dilakukan oleh beberapa negara lain sebagai proyek percontohan. Sayangnya, 
pemasaran yang dilakukan oleh pihak yang melakukan konservasi di Indonesia tampaknya belum seunik 
yang telah dilakukan oleh negara lain. Contoh pemasaran unik yang dimaksud adalah organisasi Venezuela 
yang mendapat pendanaan dari pemutaran perdana “Batman”. Walaupun tidak jarang, hal ini tidak 
berarti bahwa konservasi di Indonesia tidak melakukan pemasaran. Salah satu contoh pemasaran untuk 

80	 http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/704
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81	 http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/704
82 https://halimunsalak.org/program-adopsi-pohon-halimun-salak/

Donasi yang dititipkan oleh pengadopsi 

adalah sebesar 

Rp.70.000 
per pohon

HASIL DONASI

Alokasi dana:

20%  untuk kegiatan penanaman, dan masyarakat wajib menanam pohon wajib dan pohon restorasi.

40%  untuk membantu pendapatan alternatif bagi kelompok masyarakat.

30%  untuk pemeliharaan rutin oleh petugas.

5%  untuk pelaporan dan pemetaan

5%  dikelola oleh Perkumpulan Gedepahala.

20%
20%

meningkatkan penggalangan dana adalah Festival Taman Nasional dan Taman Wisata Alam Indonesia 
(FTNTWA) yang berupaya untuk mensosialisasikan secara luas tentang pariwisata konservasi di Indonesia, 
yang diharapkan dapat meningkatkan minat ekowisata dari masyarakat setempat dan warga negara asing. 
Festival ini diadakan untuk membantu pertumbuhan sektor pariwisata taman nasional terpilih, seperti 
Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, Morotai, dan Tanjung Kelayang.81

Contoh berikutnya adalah Program Adopsi Pohon Halimun Salak. Program ini lebih berfokus pada 
penggalangan dana untuk pengelolaan regional, yang pada saat yang sama, juga meningkatkan ekowisata. 
Program ini merupakan mekanisme sumbangan dana yang ditujukan untuk rehabilitasi dan restorasi 
kawasan Halimun Salak yang rusak. Program ini melibatkan masyarakat dalam kegiatan penanaman dan 
pemeliharaannya. Tujuan dari program ini adalah mendorong publik untuk lebih memberikan perhatian 
kepada lingkungan alam.

Dalam pelaksanaannya, program ini memprakarsai kolaborasi dengan Konsorsium Gedepahala, Taman 
Nasional Gunung Halimun Salak, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, dan Conservation Indonesia. 
Tidak hanya itu, pengadopsi yang turut serta dalam program ini adalah perusahaan yang mendukung 
konservasi lingkungan, seperti PT. AIA, PT. Grace, PT. Crawford dan Yamaha Green United.

Beberapa langkah teknis dalam program ini yang perlu dilakukan untuk melakukan “adopsi” pohon adalah:82
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PEMBAYARAN KOMPENSASI (PAJAK, RETRIBUSI, BIAYA TAMBAHAN, 
DAN DENDA)

Pembayaran kompensasi adalah salah satu cara pemerintah meminta pertanggungjawaban 
sektor swasta atas dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Mekanisme ini 
telah menjadi salah satu sumber pendapatan bagi pihak yang melakukan konservasi 

karena denda yang dikenakan atas kerusakan atau pencemaran terhadap lingkungan. Salah satu bentuk 
pembayaran kompensasi yang rencananya akan diterapkan di Indonesia adalah green tax, tetapi beberapa 
kendala menghambat pemberlakuannya.83

Pajak lingkungan, mirip dengan fungsi pajak umum, memiliki fungsi sebagai sumber penerimaan 
(budgeting), alat pengatur (regulatory), stabilitas, dan pemerataan pendapatan.84 Dalam perencanaannya, 
pajak lingkungan memiliki dua mekanisme - pertama, penerapan pajak lingkungan dan pemberian kredit 
pajak. Dengan pajak lingkungan, setiap perusahaan yang memperparah kondisi lingkungan akan dikenakan 
pungutan wajib. Konsep ini tentu saja menuai banyak kontroversi terutama dari kalangan pengusaha karena 
adanya biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Kedua, dengan pemberian kredit pajak atau seringkali 
disebut Green Incentive - pemberian kredit pajak untuk barang-barang ramah lingkungan agar perilaku 
masyarakat berubah dan lebih rela membeli barang-barang ramah lingkungan.

Akan tetapi, penolakan terhadap program pajak lingkungan tidak semata-mata didasarkan pada penolakan 
dari pemberi pekerjaan karena biaya operasional akan meningkat. Penolakan ini juga diakibatkan oleh 
kurangnya kejelasan dari pemerintah. Pajak lingkungan idealnya menjadi sumber pendapatan yang 
disalurkan untuk memperbaiki lingkungan, bukan pendapatan untuk pemerintah daerah.

Selain kurangnya penjelasan tentang program pajak lingkungan, pemerintah Indonesia juga sayangnya tidak 
mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang telah mencemari lingkungan. Hal ini terlihat dari tiga 
perusahaan yang telah merusak ekosistem, salah satunya secara jelas melakukan pembalakan liar di Taman 
Nasional Gunung Leuser pada tahun 2016. PT. Merbau Pelalawan Lestari (MPL) dihukum karena pembalakan 
liar yang mencakup 5.590 hektare hutan di pantai timur Sumatra. Alhasil, MPL didenda sebesar Rp16 triliun. 
Akan tetapi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih belum berhasil menagih denda sebesar 
Rp.16 triliun sejak putusan Mahkamah Agung dijatuhkan hingga tahun 2017. Menurut media lokal, pengacara 
MPL akan mengajukan tinjauan kasus karena ditemukannya bukti baru. Kasus seperti ini tidak hanya terjadi 
di Gunung Leuser tetapi juga belum lama ini terjadi di Riau terkait dengan kebakaran hutan.

Berdasarkan analisis Greenpeace terhadap data pemerintah tentang kebakaran lahan dan hutan pada 
tahun 2012-2018, terdapat 11 kasus perdata, salah satunya juga melibatkan PT. MPL. Akan tetapi, hingga 
saat ini, belum ada kasus kebakaran hutan dan lahan yang telah membayar kompensasi atas pelanggaran 
yang mereka lakukan. Total denda yang harus dibayar oleh sebelas perusahaan mencapai Rp18,9 triliun, 
yang, jika dibayarkan, dapat dialokasikan untuk proses rehabilitasi dan pengelolaan konservasi alam. Oleh 
karena itu, perumusan pajak lingkungan tidak lagi memadai - pemerintah perlu secara tegas melakukan 
penegakan hukum terkait pencemaran lingkungan.85

83	 https://fiskal.kemenkeu.go.id/dw-konten-view.asp?id=20090721115454
84 http://lipi.go.id/berita/pajak-untuk-peningkatan-perbaikan-lingkungan/4664
85 https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/1103/ganti-rugi-189-triliun-terkait-kasus-kebakaran-dan-kerusakan-

hutan-gagal-dibayar-sejumlah-perusahaan-pemerintah-harus-mengambil-langkah-tegas/

Mekanisme ini dapat dianggap sebagai mekanisme campuran antara cause-related marketing, KPBU, dan 
partisipasi masyarakat, yang menggabungkan kerja sama antara pihak-pihak yang melakukan konservasi dan 
perusahaan swasta sebagai pengadopsi dan diikuti oleh keterlibatan masyarakat setempat yang tinggal di sekitar 
kawasan konservasi untuk menanam pohon yang diadopsi serta memperoleh sumber pendapatan alternatif.
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3.1 Opsi Kerangka Kelembagaan

Pengelolaan Cagar Biosfer Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu

Menurut desain, tidak ada model tunggal untuk menjalankan cagar biosfer, tetapi ada dua prinsip dasar 
yang mendasarinya: (i) sistem pengelolaan cagar biosfer harus terbuka, tidak tertutup, untuk kepentingan 
masyarakat; dan (ii) perlu beradaptasi dengan perubahan dalam situasi setempat.86   

Cagar biosfer adalah tempat di mana semua pemangku kepentingan (lembaga pengelola lahan, pemerintah 
daerah, masyarakat, sektor swasta, dll.) dapat bekerja secara harmonis untuk melindungi keanekaragaman hayati 
sembari mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh ilmu pengetahuan (Lihat KOTAK 4). 

KOTAK  4 Metode Kolaborasi Satu Desain Manajemen Berganda 

(One Design Multiple Management)

 1. Menyiapkan mekanisme yang dikenal sebagai Satu Desain Manajemen Berganda
• Satu Desain mengacu kepada desain lanskap berbasis ilmiah untuk seluruh area cagar biosfer, yang harus 

mengacu pada pendekatan yurisdiksi karena ‘infrastruktur’ yang sudah ada seperti peraturan, pendanaan, 
sumber daya, dll.
o Jika Anda tidak menggunakan desain yang sama, Anda akan mengalami kesulitan. Sebagai contoh, 

pengelola taman nasional menyatakan bahwa zona inti terletak di suatu daerah dan harus sepenuhnya 
dilindungi, tetapi pada kenyataannya, daerah yang ditetapkan tersebut berdampingan dengan 
perkebunan kelapa sawit skala besar. Dalam desain lanskap, hal seperti ini tidaklah masuk akal.

o Buku tersebut akan menjelaskan tentang semua pemahaman yang komprehensif diperlukan untuk 
mengetahui kenapa sebagian kawasan dapat dikembangkan dan sebagian lainnya tidak bisa.

 2. Tetapkan peran setiap pemangku kepentingan berdasarkan kekuatan, preferensi, bidang pekerjaan, dan mandat.
 3. Tata kelola yang baik harus mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan tanggung jawab.

• Tidak ada pihak yang lebih dominan daripada yang lain ketika mengelola CB karena pengelolaan CB 
merupakan proses demokrasi luar biasa yang dilakukan oleh banyak pihak, dengan mempertimbangkan 
keanekaragaman hayati yang ada.

 4. Peran Fasilitator dan Katalisator sangatlah penting.
 5. Pemerintah memegang peran kepemimpinan yang paling signifikan, dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten 

Kapus Hulu.

Sumber: Wawancara dengan TNC, 2019

86 The UNESCO Man and the Biosphere Program: What’s It All About? http://www.georgewright.org/mab.html
87 Buku Pedoman Pengelolaan Cagar Biosfer Indonesia, 2017
88 Wawancara dengan Komite Nasional MAB Indonesia

Setiap cagar biosfer diizinkan memiliki sistem tata kelola untuk memastikan pemenuhan fungsi dan tujuan. 
Pembentukan komite atau forum untuk mengoordinasikan semua kegiatan cagar biosfer merupakan praktik 
standar. Akan tetapi, praktik semacam itu harus disesuaikan dengan kearifan lokal.

Cagar biosfer perlu memiliki fungsi untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan upaya dari semua 
pemangku kepentingan tanpa melupakan hak historis kepemilikan tanah atau sumber daya untuk 
menyinergikan pengelolaan87. Indonesia telah menunjuk beberapa pihak berwenang regional untuk cagar 
biosfer. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, zona inti berada di bawah wewenang Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (pemerintah pusat), zona penyangga berada di bawah wewenang Dinas 
Kehutanan Provinsi (pemerintah provinsi), dan zona transisi berada di bawah tanggung jawab pemerintah 
kabupaten. Oleh karena itu, lembaga-lembaga pengelolaan cagar biosfer umumnya berbentuk Forum 
Koordinasi Pengelolaan Cagar Biosfer yang terdiri dari para pemangku kepentingan dan dipimpin oleh 
pemerintah daerah.88
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Pengelolaan kelembagaan cagar biosfer perlu dilakukan agar semua kegiatan dapat terorganisir dan 
terintegrasi dengan baik. Oleh karena itu, pengelolaan kelembagaan menjadi salah satu instrumen dalam 
pengembangan cagar biosfer. Secara rinci, peran pengelolaan kelembagaan cagar biosfer adalah:89 

• Sebagai seperangkat 
alat untuk mencapai 
tujuan penerapan 
konsep cagar biosfer.

• Mengelola tiga zona 
(zona inti, zona 
penyangga, dan zona 
transisi) 

• Memenuhi tiga 
fungsi Cagar Biosfer, 
yaitu, konservasi, 
pembangunan 
berkelanjutan, dan 
dukungan logistik, 
serta mengintegrasikan 
kegiatan pembangunan 
dan konservasi

• Integrasi berbagai 
pemangku 
kepentingan

Struktur organisasi yang diusulkan untuk Cagar Biosfer Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu 
dalam berkas nominasi sebagai berikut (Komite Nasional MAB Indonesia, 2017):

  Dewan:  • Bupati Kapuas Hulu

    • Deputi Ilmu Pengetahuan Hayati - 

     LIPI sebagai Ketua Komite Nasional Program MAB Indonesia

    • Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), 

     Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    • Ketua Lembaga Adat Masyarakat Kapuas Hulu

    • Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

  Ketua :  Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

  Wakil Ketua : Direktur Taman Nasional Betung Kerihun - Danau Sentarum

  Sekretaris :  Wakil Direktur Taman Nasional Betung Kerihun - Danau Sentarum

  Wakil Sekretaris :  Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu

  Anggota:  1. Kepala Dinas Pertanian (Tanaman Pangan) Kabupaten Kapuas Hulu

    2. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu

    3. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu

    4. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Hulu

    5. Direktur Eksekutif Komite Nasional Program MAB Indonesia, LIPI

    6. Direktur Kawasan Konservasi, 

     Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)

89 Buku Pedoman Pengelolaan Cagar Biosfer Indonesia, 2017
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GAMBAR 12 Usulan Struktur Organisasi Cagar Biosfer Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu

Sayangnya, forum koordinasi umumnya tidak memiliki jalur pelaporan - tidak ada pihak yang berwenang 
untuk mengatur pihak lain. Sepuluh forum telah didirikan di Kabupaten Kapuas Hulu untuk menangani 
berbagai masalah dan bersifat sukarela, tetapi belum ada yang berfungsi dengan baik dan benar.90  

Solusi yang diusulkan, jika organisasi pengelola berbentuk forum, terkait dengan diperlukannya Dewan 
Eksekutif (sebaiknya tenaga profesional yang digaji oleh Forum) untuk mengurus masalah administrasi 
sehari-hari. Semua anggota Forum adalah lembaga think tank. Operasionalisasi Forum harus dipastikan, 
misalnya program kerja yang sistematis dengan jadwal yang tepat, untuk menjawab pertanyaan tentang 
hal-hal yang akan dikelola selama beberapa tahun ke depan. Roadmap yang jelas sangat penting hingga 
tingkat rencana aksi. Apa tujuan tahun X untuk cagar biosfer? Siapa yang akan menjalankan peran 
tersebut? Berapa dana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? 

Kelemahan lain dari forum koordinasi adalah bahwa mereka tidak dapat menerima pendanaan, hal yang 
patut dipertimbangkan adalah perlu atau tidaknya mendirikan entitas terpisah untuk menjadi penerima 
dana. Mekanisme pembiayaan dapat dijalankan dengan mendirikan lembaga baru atau menunjuk 
satu (OBM atau perusahaan) sebagai perwakilan Forum untuk mengakomodir pihak-pihak yang ingin 
berkontribusi -> kebijakan satu pintu. Sebagai contoh, forum untuk Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) 
telah didirikan di Kayong Utara. Hutan di daerah tersebut berada di Areal Penggunaan Lain (APL oleh 
Pemerintah Daerah), cukup selaras dengan hutan produksi (Dinas Kehutanan Provinsi), dan tujuannya 
adalah sebuah koridor menuju hutan lindung dengan Taman Nasional Gunung Palung. Mereka menunjuk 
salah satu satu CSO lokal sebagai organisasi penerima untuk KEE.91 

90 Wawancara dengan Hermas (WWF Kapuas Hulu), 2019
91 Wawancara dengan Aris Wanjaya (IDH), 2019

Sumber: Komite Nasional MAB Indonesia MAB
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Berikut adalah beberapa opsi lembaga penerima dana untuk Cagar Biosfer Betung Kerihun Danau Sentarum 
Kapuas Hulu:

A. DANA PERWALIAN

Dana perwalian adalah alat perencanaan yang secara hukum didirikan untuk menampung properti atau 
aset seseorang atau organisasi, yang dikelola oleh wali amanat, yang merupakan pihak ketiga yang netral. 
Dana perwalian dapat menampung berbagai aset seperti uang, properti, saham, bisnis, atau kombinasi dari 
berbagai properti atau aset. Konsep dana perwalian terdiri dari tiga elemen penting, yaitu (i) pihak yang 
memiliki aset disebut Settlor, (ii) pihak yang dipercaya oleh Settlor untuk memegang dan mengelola aset 
yang disebut Wali Amanat (Trustee), dan (iii) pihak yang akan menerima manfaat dari proses transfer 
kepemilikan aset dan disebut sebagai Penerima Manfaat (Beneficiary).92 

Struktur finansial dana perwalian dapat disusun dengan tiga cara. Pembentukan dana abadi (endowment) 
memungkinkan penggunaan modal untuk keperluan investasi; pembiayaan kegiatan kemudian didanai 
oleh imbal hasil dari investasi tersebut. Sinking fund menyalurkan seluruh pokok dan imbal hasil investasi 
selama periode waktu tertentu, biasanya periode yang relatif lama, misalnya 15 tahun. Dana bergulir 
menyediakan sumber daya baru secara rutin - misalnya, penerimaan pajak khusus yang ditujukan untuk 
membayar program konservasi - yang dapat menambah modal awal dan menyediakan sumber pendanaan 
yang berkelanjutan bagi kegiatan tertentu. Setiap dana dapat menggabungkan fitur-fitur ini sebagai bagian 
dari bauran sumber daya (Norris et al., 1999).

Salah satu masalah paling mendasar terkait alasan mengapa konsep dana perwalian tidak dapat berfungsi 
dengan baik di Indonesia, adalah karena (i) Indonesia menganut sistem Hukum Perdata, sedangkan dana 
perwalian (kepemilikan ganda) dibentuk di negara-negara yang menganut sistem Hukum Anglo Saxon, dan 
(ii) Indonesia belum memiliki UU tentang Dana Perwalian. Penerapan kepemilikan ganda berarti bahwa 
kepemilikan aset telah beralih dari Settlor ke Wali Amanat, tetapi Settlor masih memiliki wewenang untuk 
memantau penggunaannya berdasarkan perjanjian. Wali Amanat mendapatkan hak kepemilikan hukum 
dari Settlor berdasarkan perjanjian tetapi diwajibkan untuk bertindak bagi kepentingan Penerima Manfaat.

Selain itu, Indonesia belum memiliki UU Dana Perwalian, walaupun Pemerintah mengatakan bahwa 
mereka telah mengadopsinya dalam bentuk Peraturan Presiden No. 80 tahun 2011 tentang Dana Perwalian. 
Beberapa masalah yang dianggap bertentangan dengan konsep dana perwalian internasional terbukti dalam 
artikel berikut:

• Pasal 1 ayat 1

o Hibah Pemerintah, yang selanjutnya disebut Hibah, adalah setiap penerimaan negara 
dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat 
berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang 
berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

• Pasal 1 ayat 2 

o Dana Perwalian adalah dana Hibah yang diberikan oleh satu atau beberapa Pemberi 
Hibah yang dikelola oleh suatu lembaga sebagai wali amanat untuk tujuan penggunaan 
tertentu. 

• Pasal 1 ayat 4

o Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang 
memberikan Hibah kepada Pemerintah.

92 Norris, Ruth & Curtis, Randy, 1999
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Definisi Dana Perwalian yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 80/2011 tidak mencerminkan 
konsep dana perwalian yang diakui secara internasional karena mengadopsi konsep hibah dan hanya 
diimplementasikan kepada pemerintah. (Lihat LAMPIRAN  E) – Indonesia Climate Change Trust Fund 
(ICCTF) sebagai “satu-satunya dana perwalian nasional yang didedikasikan untuk pendanaan iklim di 
Indonesia yang dilengkapi dengan mandat pemerintah.” 93

KEHATI menjelaskan bahwa wali amanat dan pengelola dana yang ditunjuk untuk Tropical Forest 
Conservation Act dan Blue Abadi Trust Fund berbasis di Singapura. KEHATI bertindak sebagai administrator 
dari kedua dana perwalian tersebut. Jika dana perwalian tersebut berbentuk dana abadi, biasanya akan 
membutuhkan satu pihak lagi yang bertugas menginvestasikan dana tersebut agar imbal hasil tersebut dapat 
digunakan sesuai dengan tujuan pembentukan dana perwalian (Lihat KOTAK 5).

KOTAK 5 Blue Abadi Trust Fund

Blue Abadi Trust Fund (BATF)

Dana ini dirancang secara unik untuk mendukung pengelolaan masyarakat setempat atas 
kawasan lindung terumbu karang dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia, Bentang 
Laut Kepala Burung Indonesia di Papua Barat, yang mencakup 12 Kawasan Konservasi Laut (KKL) 
seluas 3,6 juta hektare. Dana abadi diharapkan berjumlah USD 40 juta, akan tetapi saat ini baru 
mencapai USD 23 juta, tidak termasuk sinking fund senilai USD 5 juta.

KEHATI telah menjadi administrator BATF sejak tahun 2017. Dalam 12 tahun terakhir, Bentang 
Laut Kepala Burung didukung secara langsung oleh 30 organisasi mitra - termasuk Conservation 
International, The Nature Conservancy, dan World Wildlife Fund - serta 70 donor, baik lokal 
maupun global. Tujuan BATF adalah untuk menutupi kekurangan pembiayaan dari sumber lain 
seperti pemerintah Indonesia, biaya masuk pengunjung, dan mitra lokal.

Sumber: Wawancara dengan KEHATI

93 Situs web ICCTF
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Governance Committee / GC will make 
decisions on fund structure and fund 
disbursements. GC is comprised of 9 
volunteer members with donor, NGO 
and local representatives. 

Fund Legally established as a 
Singapore Trust with Vistra 
Singapore as Trustee.
Funds invested by professional 
investment manager.

Funds flow to KEHATI
 (Administrator)

KEHATI will distribute funds to approved local 
institutions in Papua based on decision of 
Govermance Board within predetermined 
parameters. KEHATI to manage profesional 
and periodic reviews of fund recipients

Annual Seascape Costs
57.7M total ; 6.7M for local institutions

Projected Annual Funding Sources
$6.7M for local institutions
(International NGOs to cover over separately)

$1.9M

$4.8M
$1M

$0.8M

$3.1M

$1.4M

$1.4M

$0.8M for Local Partners

$3.1M for Goverment Allocations

$1.4M for Visitor Fees

$1.4M for Trust Fund Distributions

$4.8M for MPA Authorities

$$1M for International NGOs 

$1.9M for Local Partners

Sumber: Wawancara dengan KEHATI

Model Pembiayaan Blue Abadi

Blue Abadi Trust Fund (BATF) - lanjutan

60

3    Mekanisme Pendanaan  yang Diusulkan untuk Cagar Biosfer Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu

Saran Mekanisme Pendanaan untuk Cagar Biosfer 



Governance Committee / GC will make 
decisions on fund structure and fund 
disbursements. GC is comprised of 9 
volunteer members with donor, NGO 
and local representatives. 

Fund Legally established as a 
Singapore Trust with Vistra 
Singapore as Trustee.
Funds invested by professional 
investment manager.

Funds flow to KEHATI
 (Administrator)

KEHATI will distribute funds to approved local 
institutions in Papua based on decision of 
Govermance Board within predetermined 
parameters. KEHATI to manage profesional 
and periodic reviews of fund recipients

Annual Seascape Costs
57.7M total ; 6.7M for local institutions

Projected Annual Funding Sources
$6.7M for local institutions
(International NGOs to cover over separately)

$1.9M

$4.8M
$1M

$0.8M

$3.1M

$1.4M

$1.4M

$0.8M for Local Partners

$3.1M for Goverment Allocations

$1.4M for Visitor Fees

$1.4M for Trust Fund Distributions

$4.8M for MPA Authorities

$$1M for International NGOs 

$1.9M for Local Partners

61Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu



B. YAYASAN

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari aset yang dipisahkan dan dimaksudkan untuk pencapaian 
tujuan tertentu di bidang sosial, agama, dan kemanusiaan, dan tidak memiliki anggota. Definisi yayasan 
mengacu pada UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, yang diubah melalui UU No. 28 tahun 2004 dan 
Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan dan 
Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2008 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.94  Privat Law (2016) menjelaskan tentang perubahan 
yang terkait dengan Yayasan dengan diberlakukannya UU No. 28 tahun 2004:

TABEL 5 Perubahan peraturan yayasan

No. SEBELUM SESUDAH

1
Pendirian yayasan tidak perlu pengesahan dari 

pemerintah
Pendirian yayasan memerlukan pengesahan dari 

pemerintah

2 Belum ada pengesahan dari Menteri Kehakiman Ada pengesahan dari Menteri Kehakiman

3 Organ yayasan dibolehkan merangkap jabatan Organ yayasan tidak diperbolehkan merangkap jabatan

4 Tidak ada batasan terhadap masa kerja organ yayasan Ada batasan terhadap masa kerja organ yayasan

5 Nama yayasan diperbolehkan sama Nama yayasan tidak diperbolehkan sama

6 Yayasan tidak bisa dipailitkan Yayasan bisa dipailitkan

Sumber: Privat Law Vol. IV No. 2. Juli - Desember 2016

Jika opsi ini dipilih, yayasan tersebut perlu didirikan oleh Forum Koordinasi (Collaborative Management) 
Cagar Biosfer Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu sebagai lembaga yang akan menerima dan 
mengelola dana dari berbagai pihak untuk Cagar Biosfer Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu.

Lihat LAMPIRAN D - Cara Mendirikan Yayasan di Indonesia.

Foundations

Scientific Assembly

Grantees

Donors

• State Budget (APBN)
• Local Budget ( APBD)
• Donor Budgets
• Private Voluntary Donations

Coordination Forum as the Governance 
Committee

94	 	Definisi	di	atas	perlu	dibedakan	karena	ada	definisi	lain	dari	yayasan	seperti	yang	tercantum	dalam	Pasal	2	UU	No.	17	tahun	2003,	
di mana yayasan dalam Kementerian/Lembaga termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara.

GAMBAR 13 Yayasan sebagai lembaga penerima dana dan administrator

Sumber: Pradana 2019
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C. BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP (BPDLH)

BPDLH adalah lembaga dengan skema pengelolaan keuangan BLU di bawah Kementerian Keuangan yang 
dibentuk oleh Pemerintah Indonesia untuk mengendalikan dan menangani perubahan iklim (diresmikan 
pada bulan Oktober 2019). Badan ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan PMK No.137/PMK.01/2019, 
yang merupakan mandat dari Peraturan Pemerintah No. 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan 
dan Peraturan Presiden No. 77/2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.

BPDLH tidak hanya mengelola dana tetapi juga berkontribusi dengan menjadi pelaksana kegiatan yang 
beririsan dengan pelestarian lingkungan. Selain itu, BPDLH juga akan menjalankan fungsi pembiayaan 
sehingga dana yang dikelola dapat diinvestasikan dalam instrumen yang menguntungkan agar dana yang 
dikelola dapat bertambah dan memenuhi kebutuhan pendanaan program lingkungan di masa depan. 
Berdasarkan Peraturan Presiden No. 77/2018, BPDLH memiliki tugas untuk menghimpun, memupuk, dan 
menyalurkan dana, termasuk Dana Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 
dan Pemulihan Lingkungan Hidup, serta Dana Amanah/Bantuan Konservasi.

Dalam menjalankan tugasnya, BPDLH memiliki lima fungsi95:

1. Menyusun rencana strategis, yakni rencana strategis bisnis, rencana bisnis tahunan, dan anggaran 
tahunan, serta rencana kerja dan anggaran satuan kerja.
• Pengelolaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan.
• Pengelolaan sistem informasi teknologi dan basis data Dana Lingkungan, serta koordinasi pelaksanaan tugas.
• Pengelolaan sumber daya manusia, urusan umum, kerumahtanggaan, kehumasan, dan layanan informasi.

2. Mengatur, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan terkait dengan pendanaan. BPDLH ini juga 
memobilisasi sumber pendanaan, mengembangkan investasi, dan menyiapkan Dana Lingkungan. 
Terkait dengan fungsi ini, BPDLH juga harus menjalin kerja sama dengan berbagai sumber pendanaan 
seperti bank kustodian, bank umum, dan pihak-pihak lain.

3. Merumuskan dan menjalankan rencana penyaluran dana. Termasuk menentukan objek untuk 
menyalurkan dana, mengawasi dan mengevaluasi penyaluran dana, serta memberikan panduan kepada 
penerima dana. Fungsi lainnya adalah untuk memastikan akuntabilitas melalui penyampaian hasil 
analisis kepada kementerian atau lembaga, bank kustodian, bank umum, dan pihak terkait lainnya.

4. Mempelajari aspek-aspek hukum dari peraturan dan perjanjian serta hal-hal yang berkaitan dengan 
hukum dan peraturan. Dalam hal ini, mereka juga diharuskan untuk mendokumentasikan semua narasi 
hukum, peraturan, perjanjian, dan melakukan manajemen risiko. 

5. Melakukan inspeksi internal terhadap pelaksanaan tugas-tugas lembaga.

BPDLH dibentuk sebagai sebuah unit yang bertugas mengelola dana untuk kerusakan hutan dan 
lingkungan dengan sumber pendanaan dari sumber-sumber domestik dan asing. Pemerintah Indonesia 
akan menyuntikkan dana ke BPDLH setiap tahun. Sebagai tahap awal, BPDLH akan menerima transfer dana 
sebesar Rp4 triliun pada tahun 2020.96

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat disetorkan untuk dikelola dan diinvestasikan 
melalui BPDLH dalam membiayai beberapa sektor yang memang merupakan mandat BPDLH, termasuk 
lingkungan, kehutanan, sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, industri, dll.97 

Jika opsi ini dipilih, BPDLH akan berfungsi sebagai lembaga penerima dana (Wali Amanat) dan Pengelola 
Dana tetapi Forum Koordinasi Cagar Biosfer Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu juga harus 
membentuk entitas baru atau menunjuk entitas yang ada sebagai Administrator untuk Dana Cadangan 
Cagar Biosfer Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu.

95 https://theinsiderstories.com/indonesia-forms-environmental-fund-management-body/
96 https://nasional.kontan.co.id/news/badan-khusus-pengelola-dana-lingkungan-hidup-punya-modal-awal-rp-4-triliun
97 Wawancara dengan Joko Tri Haryanto (PKPPIM), 2019
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Trustee and Fund Manager

Sumber: Dimodifikasi dari Media Indonesia, 201998

FIGURE 15 Environmental Fund Management Agency  (BPDLH)

GAMBAR 14 BPDLH sebagai Wali Amanat dan Pengelola Dana

Sumber: Pradana, 2019

98 https://mediaindonesia.com/read/detail/264471-pengelola-dana-lingkungan-hidup-dibentuk
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• Satu Desain Manajemen Berganda (One Design Multiple Management) menjadi persyaratan penting 
untuk mencapai target cagar biosfer karena kita tidak dapat menghentikan pembangunan, tetapi di sisi 
lain, perlu melindungi keanekaragaman hayati.

• Penggunaan ilmu pengetahuan dalam mendukung perlindungan keanekaragaman hayati dan 
pembangunan berkelanjutan sangat penting.

• Peran setiap pemangku kepentingan berdasarkan kekuatan, preferensi, bidang pekerjaan, dan mandat 
harus ditentukan.

• Entitas terpisah perlu dibentuk untuk menerima dan mengelola dana.
• Forum Koordinasi harus mampu melakukan penggalangan dana, menyiapkan business case/model bisnis 

untuk meningkatkan ketertarikan sektor swasta dalam berkontribusi di daerah tersebut.

• Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman banyak pihak yang terlibat dalam masalah cagar 
biosfer merupakan suatu keharusan karena menjadi cagar biosfer bersifat sukarela (tidak wajib).

• Membantu masyarakat agar menjadi lebih bankable karena kurangnya akses ke sistem dan layanan 
perbankan.

• Tantangan terbesar untuk mengatur pengelolaan Cagar Biosfer Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas 
Hulu adalah karena beberapa pemangku kepentingan masih kurang memiliki pengetahuan. Cagar 
Biosfer seringkali dipandang sebagai beban, bukan sebagai potensi untuk meningkatkan kesejahteraan.

• Mekanisme untuk mengusulkan cagar biosfer harus dimodifikasi dengan menerapkan metode bottom-
up. Pertama, sosialisasi harus dilakukan, agar dapat meningkatkan ketertarikan lebih banyak pihak untuk 
terlibat, kemudian memulai proses pengajuan.

• Pemerintah harus memiliki peraturan yang jelas terkait pengelolaan karbon yang dihasilkan dari suatu daerah.
• Forum Koordinasi perlu bekerja sama dengan BAPPENAS terkait masalah Pembangunan Rendah 

Karbon agar program-program dapat diarahkan ke Kabupaten Kapuas Hulu, tetapi pemerintah daerah 
harus menunjukkan komitmen yang kuat.

• Kementerian Keuangan akan mendorong skema transfer anggaran berbasis ekologi untuk meningkatkan 
peluang pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) dalam menerima lebih banyak insentif karena 
tutupan lahan yang luas di daerah mereka.

3.2 Mekanisme Pendanaan yang Diusulkan
Cagar biosfer, secara teori, menarik tetapi sangat sulit untuk diterapkan di dunia nyata. Bahkan yang lebih 
rumit, sebagian besar negara memiliki instrumen hukum yang kaku untuk perencanaan perlindungan 
alam dan tata guna lahan. Dengan demikian, implementasi cagar biosfer memerlukan visi, wawasan, 
ketekunan, dan kemauan untuk menyatukan berbagai latar belakang dan pemangku kepentingan agar dapat 
menyepakati cara suatu wilayah ditangani. Tiga fungsi cagar biosfer hanya dapat diimplementasikan dengan 
melibatkan dan memobilisasi semua struktur dan pemangku kepentingan terkait. “Ini membutuhkan 
metode, ketelitian, dan kemauan yang kuat di tingkat daerah” (Bioret et al., 1998).

INPUT DARI NARASUMBER

Sebelum mengusulkan mekanisme pendanaan yang paling tepat untuk Cagar Biosfer Betung Kerihun 
Danau Sentarum Kapuas Hulu, berikut adalah beberapa poin penting yang disampaikan oleh pihak-pihak 
yang diwawancarai untuk dipertimbangkan:
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• Jangan lupakan sumber pendanaan lain, seperti BAZNAS yang juga mengelola dana dalam jumlah besar.
• Sebelum sektor swasta benar-benar terlibat, peran sebagai penjamin pada tahap awal bisa sangat 

bermanfaat. 

• Melakukan pemetaan sektor swasta di daerah tersebut dan menentukan faktor-faktor pendorong utama 
keberlanjutan, misalnya, harga, pasar, dll.

• Organisasi lokal yang sudah memiliki pengalaman internasional akan menjadi preferensi untuk menjalin 
kerja sama.

• Sponsor yang kuat akan memudahkan transaksi.
• Memerlukan faktor pendukung, misalnya, jaminan negara.

• Forum Koordinasi harus segera dibentuk untuk menjadi lembaga penerima.
• Mengoptimalkan penggunaan skema Perhutanan Sosial. 

• Tidak ada UU Dana Perwalian di Indonesia.
• Tentukan dengan jelas tujuan dana perwalian, misalnya apakah semata-mata untuk menutupi 

kekurangan pendanaan.
• Kontribusi sektor swasta masih kecil karena pengeluaran tidak dapat mengurangi pajak penghasilan 

perusahaan.

• Opsi yang lebih baik mungkin adalah dengan mendirikan BLUD di tingkat kabupaten untuk 
meningkatkan pendapatan pemerintah daerah, misalnya terkait ekowisata.

• Pemanfaatan HHBK (hasil hutan bukan kayu) perlu dioptimalkan.
• Alat pemantauan nasional untuk zona penyangga dan zona transisi perlu dikembangkan.

• Konsep Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebenarnya dapat digunakan untuk isu 
lingkungan tetapi masih memerlukan intervensi pemerintah mengingat bahwa gagasan ini belum 
pernah dilakukan sebelumnya.

• Memanfaatkan semua status yang dimiliki oleh Kabupaten Kapuas Hulu, misalnya penggunaan 
branding/logo cagar biosfer pada setiap produk yang dihasilkan dari daerah tersebut.

• Tidak ada Donor/LSM yang akan selamanya berkontribusi untuk suatu daerah, periode kontribusi 
umumnya maksimal hingga lima tahun, walaupun organisasi tetap beroperasi di sana hingga 10 tahun.

• Memanfaatkan LSM untuk memperkuat Forum Koordinasi Cagar Biosfer BKDSKH dan/atau OBM lokal 
sebagai faktor pendukung, serta exit clause.

• Kabupaten Kapuas Hulu perlu mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain pajak 
kendaraan bermotor, biaya parkir, PBB, dan penggalian C (penggalian batu pasir). Sumber PAD lainnya 
adalah kolam arwana atau retribusi sarang walet, dan retribusi lain terkait bisnis (restoran, hotel). 
Sumber pendapatan alternatif penting karena LSM tidak akan beroperasi di lokasi tersebut untuk jangka 
waktu yang lama. 
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KERANGKA KELEMBAGAAN YANG DIUSULKAN

Dengan mempertimbangkan informasi di atas, kerangka kerja kelembagaan yang diusulkan adalah:

GAMBAR 16: Kerangka kelembagaan yang diusulkan

BKDSKH Biosphere Reserve Fund

Scientific Assembly

BPDLH

Grantees

Donors

• State Budget (APBN)
• Local Budget ( APBD)
• Donor Budgets
• Private Voluntary Donations

Coordination Forum as the 
Governance Committee

Administrator

Sumber: Pradana, 2019

ALASAN YANG MENDASARI USULAN DI ATAS ADALAH:

	Karena UNESCO baru saja mengakui Cagar Biosfer Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu pada 
tahun 2018 dan Forum Koordinasi belum dibentuk (saat ini sedang dibahas oleh dan antara pihak-pihak 
terkait), fokus pada tahap awal ini adalah untuk mendapatkan sumber pendanaan eksternal yang relatif 
lebih mudah diakses daripada memulai, misalnya, kegiatan yang akan menghasilkan pendanaan internal 
atau penggunaan instrumen berbasis pasar.

	Pemerintah Indonesia telah menetapkan BPDLH sebagai lembaga yang mengendalikan dan menangani 
semua masalah perubahan iklim. Karena cagar biosfer juga terkait dengan masalah perubahan iklim, 
lembaga penerima dana lainnya tidak perlu dibentuk.

• Struktur organisasi yang disebutkan dalam berkas nominasi mencantumkan dana perwalian sebagai 
salah satu mekanisme pendanaan. Jika BPDLH dapat bertindak sebagai Wali Amanat dan pengelola 
dana pada saat yang sama, tanpa harus merujuk pada konsep dana perwalian yang tidak diakui secara 
internasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80/2011, maka BPDLH adalah 
pilihan yang paling cocok untuk Cagar Biosfer Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu.

	Harus ada pemisahan antara Administrator dan Komite Tata Kelola.

• Forum Koordinasi yang disebutkan dalam berkas nominasi terlalu besar. Idealnya bentuknya serupa 
dengan Komite Tata Kelola dari Dana Perwalian (bukan organisasi besar dengan terlalu banyak pihak). 
Sebagai contoh, Komite Tata Kelola Blue Abadi Trust Fund beranggotakan kurang dari sepuluh orang 
tetapi memenuhi kualifikasi yang disebutkan di bagian Persyaratan.

• Penugasan staf dari lembaga terkait sebagai administrator yang menambah pekerjaan mereka tanpa 
insentif/hadiah tambahan bukanlah pilihan praktis mengingat bahwa mereka sudah memiliki tugas 
utama yang cukup menyita waktu. Posisi administrator idealnya dipegang oleh individu yang memenuhi 
kriteria pada bagian Persyaratan untuk menjalankan kegiatan operasional harian.

	Majelis Ilmiah memiliki tiga divisi sesuai kategori dalam majelis. Para pihak yang awalnya termasuk dalam 
Divisi 1 - 3 menurut dokumen nominasi dapat menjadi anggota Majelis Ilmiah, tidak harus semua orang 
tetapi sesuai dengan spesifikasi yang dijelaskan di bagian Persyaratan. Individu-individu tersebut dapat 
memberikan panduan dan pengawasan tetapi tidak terlibat dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Trustee & Fund Manager
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99 Wawancara dengan narasumber dari Kementerian Keuangan

PERSYARATAN

1. Menentukan kriteria untuk anggota Komite Tata Kelola. 

•  Sekelompok individu dari berbagai latar belakang (Pemerintah Kabupaten, Pengelola Taman 
Nasional, Kesatuan Pengelolaan Hutan, sektor swasta, LSM, majelis rakyat, dll.) yang memiliki 
kekuatan politik, kapasitas untuk membuat keputusan dan menggalang dana.

2. Menentukan persyaratan untuk anggota Majelis Ilmiah. 

•  Para ahli yang memiliki kapasitas untuk menerapkan Pengelolaan Satu Desain Manajemen 
Berganda bagi Cagar Biosfer Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu untuk melindungi 
keanekaragaman hayati sembari mengembangkan kawasan berdasarkan analisis ilmiah dan 
menciptakan model bisnis untuk mekanisme pembiayaan berkelanjutan - jika diperlukan, dapat 
mempekerjakan pihak ketiga jasa (konsultan).

•  Alat lain yang layak dibahas di sini adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). OECD 
(2006) mendefinisikan KLHS sebagai “pendekatan analitis dan partisipatif yang bertujuan untuk 
mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam kebijakan, rencana dan program dan 
mengevaluasi hubungan dengan pertimbangan ekonomi dan sosial. KLHS dapat dideskripsikan 
seperti sekumpulan pendekatan yang menggunakan berbagai alat, bukan pendekatan tunggal, tetap 
dan preskriptif.”

3. Menandatangani MoU dengan BPDLH untuk membuat rekening bagi Dana Cadangan Cagar Biosfer 
Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu. Hal ini perlu diputuskan di kemudian hari karena 
BPDLH belum beroperasi (akan mulai beroperasi pada bulan Januari 2020).

•  BPDLH perlu membuat rekening untuk setiap jenis dana yang dikelola. Dengan demikian, Forum 
Koordinasi (Komite Tata Kelola) harus dapat bernegosiasi agar dapat ‘memiliki’ rekening untuk 
Dana Cadangan Cagar Biosfer Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu di BPDLH dengan 
menunjukkan potensi mereka walaupun dana tersebut belum tersedia - dengan asumsi ada ambang 
batas untuk membuat rekening di BPDLH.99

4. Memutuskan untuk mendirikan entitas terpisah baru sebagai Administrator atau menunjuk OBM yang 
ada untuk mengemban fungsi tersebut. 

•  OBM baru atau yang ditunjuk sebagai Administrator nantinya, untuk beberapa waktu, misalnya 
dua tahun, bekerja sama dengan lembaga yang memiliki pengalaman sebagai administrator 
untuk memperkuat kapasitas organisasi lokal dan potensi Cagar Biosfer Betung Kerihun Danau 
Sentarum Kapuas Hulu. Hal ini perlu dijadikan prioritas utama sebagai exit clause ketika donor/
mitra pembangunan tidak lagi beroperasi di sana. Setelah itu, Administrator harus dapat bekerja 
sendiri tanpa fasilitasi/bantuan dari lembaga lain.

•  Posisi administrator akan dipegang oleh tenaga profesional yang dibayar/digaji (bukan personil 
lembaga dari setiap otoritas daerah).
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MEKANISME YANG DIUSULKAN

Mekanisme yang diusulkan untuk Cagar Biosfer Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu akan dibagi 
menjadi 2 fase, yaitu (i) Jangka pendek dan (ii) Jangka panjang. Mekanisme jangka pendek yang diusulkan 
lebih menekankan pada hal-hal yang dikategorikan sebagai masalah utama dan harus segera diselesaikan, 
sedangkan mekanisme jangka panjang lebih diarahkan pada kegiatan yang harus diprioritaskan untuk 
mencapai tujuan cagar biosfer, yaitu konservasi, pembangunan berkelanjutan, dan dukungan logistik.

TABEL 6 Mekanisme yang Diusulkan untuk Kegiatan Jangka Pendek

Kegiatan Jangka Pendek Mekanisme yang Diusulkan

1. Membentuk Komite Tata Kelola dan Majelis Ilmiah Cagar Biosfer Betung 
Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu. 

• Alokasi Pemerintah (APBN dan APBD)
• Sumbangan Sukarela
• Donor
• Hibah LSM

2. Mendirikan lembaga baru atau menunjuk OBM yang ada untuk menjadi 
Administrator Dana Cadangan Cagar Biosfer Betung Kerihun Danau 
Sentarum Kapuas Hulu.

• Alokasi Pemerintah (APBN dan APBD)
• Sumbangan Sukarela
• Donor
• Hibah LSM

	Meningkatkan kapasitas Administrator dengan bekerja sama   dengan 
administrator berpengalaman untuk periode yang singkat, misalnya 2 
tahun.

• Alokasi Pemerintah (APBN dan APBD)
• Donor
• Hibah LSM

3. Mengembangkan Satu Desain Manajemen Berganda (One Design Multiple 
Management), termasuk:

• Donor
• Hibah LSM

	Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk meningkatkan 
kesadaran dan pemahaman tentang cagar biosfer.

• Donor
• Hibah LSM

	Alat pemantauan untuk Zona Penyangga dan Zona Transisi. • Alokasi Pemerintah (APBN dan APBD)
• Donor
• Hibah LSM

	Melakukan pemetaan sektor swasta dan menentukan faktor-faktor utama 
pendorong keberlanjutan.

• Donor
• Hibah LSM

	Melakukan studi tentang BLUD di tingkat kabupaten untuk 
meningkatkan pendapatan pemerintah daerah.

• Donor
• Hibah LSM

	Meningkatkan potensi Hasil Hutan Bukan Kayu. • Donor
• Hibah LSM
• Sumbangan Sukarela

	Memanfaatkan semua status yang dimiliki oleh Kabupaten Kapuas Hulu, 
misalnya penggunaan logo Cagar Biosfer Betung Kerihun Danau Sentarum 
Kapuas Hulu pada setiap produk yang dihasilkan dari daerah tersebut.

• Alokasi Pemerintah (APBN dan APBD)
• Sumbangan Sukarela

	Mengembangkan sektor pariwisata menuju wisata minat khusus (non-
mass tourism).

• Pendapatan dari Pariwisata dan Rekreasi
• Pembayaran Kompensasi

	Mengoptimalkan skema Perhutanan Sosial. • Alokasi Pemerintah (APBN dan APBD) 
• Donor
• Hibah LSM

Sumber: Pradana, 2019
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TABEL 7 Mekanisme yang diusulkan untuk kegiatan jangka panjang

No Kegiatan Jangka Panjang Mekanisme yang Diusulkan

A. KONSERVASI

1. Konservasi fungsi ekosistem sebagai habitat untuk spesies satwa liar yang 
dilindungi/terancam punah:
a. Restorasi ekosistem
b. Perlindungan ekosistem/perlindungan area
c. Pemantauan ekosistem
d. Sosialisasi dan penyebaran peraturan

• Alokasi Pemerintah (APBN dan APBD)
• Dana Perwalian (Konservasi) Lingkungan
• Debt-for-Nature Swaps
• Cause-Related Marketing

2. Peningkatan populasi spesies flora dan fauna endemik/penting/dilindungi:
a. Pemantauan populasi spesies flora dan fauna endemik/penting/

dilindungi
b. Pengelolaan habitat untuk spesies flora dan fauna endemik/penting/

dilindungi
c. Pengenalan kembali spesies terancam punah/dilindungi
d. Perlindungan spesies flora dan fauna endemik/penting/dilindungi

• Alokasi pemerintah (APBN dan APBD)
• Donor
• Hibah LSM
• Bioprospeksi
• Dana perwalian (Konservasi) lingkungan
• Cause-Related Marketing

3. Kebakaran hutan dan penanggulangan bencana alam lainnya:
a. Peningkatan forum koordinasi kebakaran hutan
b. Membina pencegahan kebakaran hutan berbasis masyarakat (Masyarakat 

Peduli Api/MPA)

• Alokasi pemerintah (APBN dan APBD)
• Donor
• Hibah LSM

B. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

1. Memperkuat pemberdayaan dan partisipasi masyarakat setempat:
a. Memperkuat kelembagaan masyarakat
b. Kolaborasi dalam pemanfaatan kawasan

• Alokasi pemerintah (APBN dan APBD)
• Donor
• Hibah LSM 
• Pembagian manfaat/hasil
• Sumbangan sukarela

2. Penggunaan Keanekaragaman Hayati dan Jasa Ekosistem secara 
Berkelanjutan:
a. Pembangunan Ekonomi Alternatif
a. Pengembangan Pariwisata Berbasis Desa

• Bioprospeksi.
• Pembayaran untuk jasa ekosistem (pes).
• Biaya penggunaan sumber daya
• Zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ziswaf)
• Pendapatan dari pariwisata dan rekreasi

C. BANTUAN LOGISTIK

1. Kegiatan penelitian untuk konservasi ekosistem dan pembangunan 
berkelanjutan:
a. Survei/inventarisasi spesies flora dan fauna endemik/penting/dilindungi
b. Inventarisasi potensi ekosistem
c. Penilaian ekosistem
d. Inventarisasi kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat
e. Inventarisasi potensi dan kawasan yang dimanfaatkan oleh masyarakat
f. Penilaian pemanfaatan kawasan
g. Penelitian terpadu
h. Pembangunan pusat penelitian

• Alokasi pemerintah (APBN dan APBD)
• Donor
• Hibah LSM
• Bioprospeksi
• CSR
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No Kegiatan Jangka Panjang Mekanisme yang diusulkan

C. BANTUAN LOGISTIK

2. Manajemen database:
a. Pengembangan sistem database
b. Pengembangan sistem informasi
c. Manajemen database dan informasi

• Alokasi pemerintah (APBN dan APBD)
• Donor
• Hibah LSM
• Bioprospeksi
• Obligasi hijau

3. Pendidikan Konservasi dan Lingkungan:
a. Pendidikan Lingkungan dan Kesadaran Publik

• Alokasi pemerintah (APBN dan APBD)
• Donor
• Hibah LSM
• CSR
• Partisipasi Masyarakat

4. Penguatan pengelolaan kelembagaan:
a. Penyusunan prosedur operasional standar untuk pengelolaan kawasan
b. Penguatan dan peningkatan rencana pengelolaan zona inti
c. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan infrastruktur
d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dari lembaga cagar biosfer
e. Memperkuat koordinasi dan komunikasi antara para pemangku 

kepentingan
f. Kerja sama dalam kepentingan strategis nasional
g. Sosialisasi dan penyebaran informasi

• Alokasi pemerintah (APBN dan APBD)
• Donor
• Hibah LSM
• Sumbangan Sukarela
• Partisipasi Masyarakat
• Obligasi Hijau

D. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Pengelolaan:
a. Pemantauan dan evaluasi internal
b. Pemantauan dan evaluasi eksternal

• Alokasi pemerintah (APBN dan APBD)
• Donor
• Hibah LSM

2. Program:
a. Program konservasi
b. Program pembangunan berkelanjutan
c. Dukungan logistik

• Alokasi pemerintah (APBN dan APBD)
• Donor
• Hibah LSM

3. Pelaporan:
a. Laporan tahunan
b. Laporan akhir

• Alokasi pemerintah (APBN dan APBD)

Sumber: Pradana, 2019, dimodifikasi dari Rencana Pengelolaan Cagar Biosfer Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu 
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4.1 Kesimpulan

Pendanaan cagar biosfer merupakan tantangan besar. Identifikasi ketersediaan berbagai mekanisme dan 
instrumen yang menghasilkan dana perlu diterapkan di setiap area. Dalam memutuskan mekanisme 
pendanaan yang paling cocok untuk Cagar Biosfer Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu, semua 
pemangku kepentingan harus menyadari bahwa tujuannya bukan hanya tentang ‘cara mendapatkan uang/
pendanaan’ tetapi juga menyediakan informasi yang merupakan sumber yang paling tepat untuk kebutuhan 
jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. 

a.  Backup hukum dan kelembagaan. 

 Untuk mendapatkan pendanaan dari berbagai sumber, pertama, kerangka kelembagaan, yang 
didukung oleh peraturan, bersifat wajib - Forum Koordinasi (termasuk Majelis Ilmiah) harus ada, 
Administrator dan ‘escort’ 2 tahun harus dibentuk atau ditunjuk, dan BPDLH harus sudah beroperasi. 
Kerangka kelembagaan akan memberikan dukungan yang diperlukan untuk melibatkan masyarakat, 
LSM, dan sektor swasta, agar mereka dapat mencapai kesepakatan yang dapat dilaksanakan. Ketika 
kerangka kelembagaan sudah disiapkan, Satu Desain Manajemen Berganda ( One Design Multiple 
Management) dan model bisnis untuk berbagai sumber dana, juga dapat dibuat.

b. Masyarakat sebagai mitra yang paling dapat diandalkan. 

 Apakah ada pihak yang lebih memahami tentang lingkungan mereka daripada masyarakat? Jika 
tidak ada pihak lain, kepemilikan masyarakat dalam cagar biosfer merupakan persyaratan utama 
bagi tingkat keberhasilan pengembangan dengan desain (development by design). Masyarakat harus 
dijadikan mitra program konservasi yang paling dapat diandalkan. Oleh karena itu, konsultasi publik 
dan peningkatan kesadaran menjadi suatu keharusan.

c.  Tujuan yang jelas. 

 Untuk mengubah masyarakat menjadi mitra yang paling dapat diandalkan, cagar biosfer harus 
memiliki tujuan yang jelas, mudah diikuti, transparan, dan dalam waktu dekat. Semakin tinggi 
pemahaman dan keterlibatan masyarakat, semakin tinggi tingkat keberhasilannya. 

Cagar biosfer menimbulkan masalah yang rumit, sumber daya keuangan sangat penting namun tidak 
memadai, dan betul, pendidikan membutuhkan waktu. Oleh karena itu, solusi bagi tantangan yang dihadapi 
oleh cagar biosfer kemungkinan tidak akan bersifat langsung.
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100 Wawancara dengan Ade Haris (Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Kemenkeu)

4.2 Rekomendasi

Hal-hal berikut wajib dilakukan agar dapat menerapkan mekanisme pendanaan yang diusulkan 
dengan sukses:

1. Membentuk Forum Koordinasi Cagar Biosfer Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu yang 
ditetapkan dalam keputusan pemerintah kabupaten.

2. Menyiapkan Rencana Pengelolaan Terpadu dan Rencana Aksi yang dijalankan oleh semua pihak 
terkait untuk melindungi keanekaragaman hayati dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan 
berdasarkan ilmu pengetahuan (Pengembangan dengan Desain) -> untuk ini, jika perlu, bekerja sama 
dengan Donor/Mitra Pembangunan sehingga persiapan Rencana Pengelolaan Terpadu dan Rencana 
Aksi memang dilakukan dengan benar berdasarkan ilmu pengetahuan terkait dengan potensi Cagar 
Biosfer Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu.

3. Menandatangani perjanjian atau MoU dengan BPDLH untuk menjadi wali amanat dan pengelola dana 
bagi Dana Cadangan Cagar Biosfer Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu.100

•  Pada prinsipnya, BPDLH dapat menerima dan menampung dana dari mana saja asalkan terkait 
dengan pengelolaan lingkungan. Forum Koordinasi disarankan menghubungi BPDLH secara 
langsung untuk menanyakan tentang prosedur kerja sama (menandatangani MoU) dengan BPDLH.

•  Saat ini, BPDLH telah mulai berkomunikasi dengan beberapa donor, termasuk GCF, agar dapat 
menerima pendanaan pada Semester 1 tahun 2020. Oleh karena itu, BPDLH siap beroperasi pada 
tahun 2020.

4. Jika penandatanganan MoU dengan BPDLH tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat, opsi 
berikutnya adalah:

•  Forum Koordinasi, yang dianggap sudah didirikan dan memiliki dasar hukum, pertama-tama harus 
berfokus untuk menentukan siapa yang akan menjadi Administrator (baik dengan membentuk 
entitas baru atau menunjuk OBM lokal).

•  Administrator akan menjadi lembaga sementara yang menerima dana serta mengelola dana. Oleh 
karena itu, Forum Koordinasi, yang tidak dapat menerima dana, tidak perlu khawatir jika ada pihak 
yang siap berkontribusi pada Cagar Biosfer Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu dalam 
waktu dekat, misalnya, pada Semester 1 tahun 2020.

•  Forum Koordinasi, terlepas dari lembaga penerima dana (BPDLH atau Administrator), harus 
mengembangkan sistem untuk persetujuan penyaluran dana karena Administrator mungkin tidak 
memiliki wewenang untuk mencairkan dana tanpa persetujuan tertulis dari Komite Tata Kelola.

5. Kapasitas organisasi lokal dan potensi Cagar Biosfer Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu 
perlu diperkuat selagi LSM masih beroperasi di Kapuas Hulu. Hal ini perlu dijadikan prioritas utama 
sebagai exit clause ketika donor/mitra pembangunan tidak lagi beroperasi di sana.

6. Mekanisme terbaik mungkin tidak menjamin bahwa desain dapat berjalan dengan lancar. Kebijakan 
pemerintah yang kuat sangat dibutuhkan pada tahap pelaksanaan.
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dan 8 November 2019)

2) Tropical Landscape Financing Facility (ADM Capital). Bangkit. (1 November 2019)

3) Direktorat Kawasan Konservasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hendra dan Ronggo Bayu. 
(4 dan 7 November 2019)

4) Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum. Arief Mahmud. (5 November 2019)

5) Banua Borneo (LSM). Edo (Mantan Direktur KOMPAKH). (10 November 2019)

6) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kapuas Hulu. A.M. Nasir. (11 November 2019)

7) People Resources and Conservation Fund. Imanul Huda. (12 November 2019)

8) Wakil Bupati Kapuas Hulu. Antonius L. Pamero. (12 November 2019)

9) WWF Indonesia. Hermas. (12 November 2019)

10) PMU TFCA Kalimantan. Nandang. (12 November 2019)

11) Inisiatif Dagang Hijau (Sustainable Trade Initiative). Aris Wanjaya. (15 November 2019)

12) Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian 
Keuangan Joko Tri Haryanto. (21 November 2019)

13) The Nature Conservancy. Wahjudi Wandojo. (21 November 2019)

14) Yayasan KEHATI. Indra Gunawan. (22 November 2019)

15) Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Aden Mahyar dan Ade Bagja. (26 November 2019)

16) CIFOR. Leon Budi Prasetyo. (26 November 2019)

17) Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Kemenkeu). Ade Haris (13 Januari 2020)
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Lampiran

A. TRANSFER FISKAL ANTAR PEMERINTAH

Kabupaten Kapuas Hulu akan mendapatkan transfer fiskal pada tahun 2020 (berdasarkan RAPBN) 
yakni:

Dana Bagi Hasil = Rp 23.383.881.000,-

Dana Alokasi Umum = Rp 1.008.751.663.000,-

Dana Alokasi Khusus – DAK Fisik = Rp 184.672.231.000,-

Dana Alokasi Khusus – DAK Non-Fisik = Rp 134.509.917.000.000,-

Dana Insentif Daerah = Rp 11.994.290.000,-

Dana Desa = Rp 274.335.892.000,-

Sumber: DJPK 2019101

Kapuas Hulu RAPBD 2020

Dana Bagi Hasil (DBH)

- PPh WPOPDN (Pasal 25 dan Pasal 29) = Rp 285.515.000,-

- PPh Pasal 21 = Rp 5.633.140.000,-

- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) = Rp 17.202.899.000,-

- SDA Migas = Rp 0,-

- SDA Mineral dan Batubara = Rp 2.457.495.000,-

- SDA Kehutanan

o PSDH = Rp 2.277.944.000,-

o IIUPH = Rp 596.688.000,-

o DR = Rp 0,-

- SDA Panas Bumi = Rp 0,-

Total DBH = Rp 23.383.881.000,-

Dana Alokasi Umum (DAU)

- Formula DAU = Rp 1.001.767.363.000,-

- DAU Tambahan

- Bantuan Pendanaan Kelurahan = Rp 1.527.276.000,-

- Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK = Rp 5.457.024.000,-

- Bantuan Pendanaan Penyetaraan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa = Rp 0,-

Total DAU = Rp 1.008.751.663.000,-

101 http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=13692
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Dana Alokasi Khusus – (DAK) Fisik

- Reguler Total = Rp 123.058.530.000,-

o Pendidikan = Rp 3.314.820.000,-

o Kesehatan dan KB = Rp 85.595.950.000,-

o Sosial = Rp 0,-

o Air Minum = Rp 1.970.933.000,-

o Sanitasi = Rp 3.268.035.000,-

o Perumahan Pemukiman = Rp 0,-

o Jalan = Rp 28.908.792.000,-

- Penugasan Total = Rp 32.010.492.000,-

o Pendidikan = Rp 0,-

o Kesehatan dan KB = Rp 559.999.000,-

o Air Minum = Rp 4.792.749.000,-

o Sanitasi = Rp 0,-

o Irigasi = Rp 4.482.853.000,-

o Pertanian = Rp 2.433.899.000,-

o Pasar = Rp 1.500.000.000,-

o Industri Kecil dan Menengah = Rp 0,-

o Kelautan dan Perikanan = Rp 1.859.337.000,-

o Pariwisata = Rp 3.096.649.000,-

o Lingkungan Hidup = Rp 675.000.000,-

o Kehutanan = Rp 0,-

o Transportasi Laut = Rp 0,-

o Jalan = Rp 12.620.006.000,-

- Afirmasi Total = Rp 29.603.209.000,-

o Perumahan Pemukiman = Rp 4.028.361.000,-

o Pendidikan = Rp 333.465.000,-

o Kesehatan = Rp 13.080.214.000,-

o Air Minum = Rp 3.430.906.000,-

o Sanitasi = Rp 2.282.000.000,-

o Transportasi Perdesaan = Rp 6.447.763.000,-

o Transportasi Laut = Rp 0,-

Total DAK Fisik = Rp 184.672.231.000,-

83Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu



Dana Alokasi Khusus – (DAK) Non Fisik

- Bantuan Operasional Sekolah = Rp 0,-

- Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD = Rp 2.298.000.000.000,-

- Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan = Rp 861.000.000.000,-

- Tunjangan Profesi Guru

- Tambahan Penghasilan Guru = Rp 57.003.692.000.000,-

- Tunjangan Khusus Guru = Rp 1.263.000.000.000,-

- Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya = Rp 27.309.098.000.000,-

o Museum

o Taman Budaya = Rp 0,-

- Bantuan Operasional Kesehatan dan KB = Rp 0,-

o Bantuan Operasional Kesehatan

o Akreditasi Puskesmas = Rp 32.105.492.000.000,-

o Jaminan Persalinan = Rp 1.381.680.000.000,-

o Pengawasan Obat dan Makanan = Rp 3.480.687.000.000,-

o Bantuan Operasional KB = Rp 5.989.246.000.000,-

- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM = Rp 0,-

- Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan = Rp 417.358.000.000,-

- Dana Pelayanan Kepariwisataan = Rp 1.515.660.000.000,-

Total DAK Non Fisik 134.509.917.000.000,-

Dana Insentif Daerah (DID)

- Kelompok Kategori Peningkatan Ekspor = Rp 11.744.290.000,-

- Kelompok Kategori Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah

o Kategori Belanja Wajib = Rp 250.000.000,-

Total DID 11.994.290.000,-

Dana Desa

- Jumlah Desa = 278 = Rp

- Alokasi Dasar = Rp 184.260.068.000,-

- Alokasi Afirmasi = Rp 2.361.243.000,-

- Alokasi Kinerja = Rp 4.034.688.000,-

- Alokasi Formula = Rp 83.679.893.000,-

Total Dana Desa = Rp 274.335.892.000,-
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102 https://thegiin.org/impact-investing/need-to-know/

B. HAL-HAL YANG PERLU ANDA KETAHUI TENTANG INVESTASI BERDAMPAK102

Global Impact Investing Network (GIIN) mendefinisikan investasi berdampak sebagai “investasi yang 
dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan dampak sosial dan lingkungan yang positif, terukur 
bersamaan dengan keuntungan finansial. Investasi berdampak dapat dilakukan di pasar negara berkembang 
dan negara maju dan menargetkan berbagai imbal hasil mulai dari di bawah harga pasar hingga harga pasar, 
tergantung pada tujuan strategis investor.”

Karakteristik Investasi Berdampak

• INTENSIONALITAS - Niat investor untuk memberikan dampak sosial atau lingkungan yang positif 
melalui investasi sangat penting bagi investasi berdampak. 

• INVESTASI YANG MENGHARAPKAN IMBAL HASIL - Investasi berdampak diharapkan memberikan 
imbal hasil atas modal atau, minimal, pengembalian modal. 

• KISARAN IMBAL HASIL YANG DIHARAPKAN DAN KELAS ASET - Investasi berdampak menargetkan 
imbal hasil mulai dari di bawah harga pasar (kadang-kadang disebut konsesi) hingga harga pasar yang 
disesuaikan dengan risiko, dan dapat berlaku lintas kelas aset, termasuk tetapi tidak terbatas pada setara 
kas, pendapatan tetap, modal usaha, dan ekuitas swasta. 

• PENGUKURAN DAMPAK - Karakteristik dari investasi berdampak adalah komitmen investor 
untuk mengukur dan melaporkan kinerja sosial dan lingkungan serta pertumbuhan investasi yang 
mendasarinya, memastikan transparansi dan akuntabilitas sembari menginformasikan praktik investasi 
berdampak dan meningkatkan pengetahuan.  

Siapa yang Melakukan Investasi Berdampak?

Investasi berdampak telah menarik banyak investor, baik individu maupun lembaga. 

• Fund Manager

• Lembaga keuangan pembangunan

• Lembaga/bank keuangan yang beragam

• Yayasan swasta

• Dana pensiun dan perusahaan asuransi

• Kantor Keluarga

• Investor perseorangan

• LSM

• Lembaga keagamaan
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Contoh Investasi Berdampak

DAMPAK YANG DITARGETKAN OLEH INVESTOR
Memanfaatkan mekanisme pendanaan baru untuk meningkatkan skala wirausaha sosial berdampak tinggi

INVESTOR

NAMA Esmee Fairbairn Foundation

DESKRIPSI INVESTOR Esmee Fairbairn Foundation (EFF) adalah salah satu lembaga pemberi hibah independen 
terbesar di Inggris. Didirikan pada tahun 1961, EFF berupaya untuk meningkatkan tarif 
hidup di seluruh Inggris. Lembaga ini memberikan hibah untuk mendukung beragam 
organisasi yang bergerak di bidang seni, pendidikan dan pembelajaran, lingkungan, 
perubahan sosial, dan sektor pangan berkelanjutan. Pada tahun 2008, EFF meluncurkan 
Dana Keuangan sebesar GBP 21 juta untuk investasi yang berfokus pada misi yang 
menggabungkan dampak sosial dan keuangan.

INVESTASI

NAMA DANA/PRODUK Bridges Social Entrepreneurs Fund

INFORMASI PENGELOLA Bridges Social Entrepreneurs Fund (SEF) dikelola oleh Bridges Ventures, sebuah 
perusahaan investasi swasta berbasis di London yang berfokus untuk menggunakan 
pendekatan investasi yang didorong oleh dampak untuk memberikan imbal hasil bagi 
investor dan masyarakat. Bridges Ventures berupaya untuk menghasilkan manfaat sosial 
dan lingkungan serta imbal hasil finansial. Didirikan pada tahun 2002, perusahaan ini 
mengelola aset senilai USD 400 juta dalam  tiga jenis dana utama, yang berfokus pada 
pertumbuhan berkelanjutan, properti berkelanjutan, dan wirausaha sosial. ‘Bridges 
Ventures’ dimiliki secara mayoritas dan dikelola oleh direktur eksekutif dan Bridges 
Charitable Trust.  Walaupun tim pengurus menjadi pemegang saham mayoritas, Bridges 
Charitable Trust memegang 30 persen saham perusahaan dan memiliki kendali atas 
setiap perubahan terhadap komitmen pendiri perusahaan untuk hanya mengumpulkan 
dana yang bertujuan sosial. ‘Bridges Charitable Trust’ mendukung kegiatan yang tidak 
dapat didanai dengan investasi komersial yang dijalankan oleh dana Bridges Ventures. 
Anggota tim Bridges Ventures telah berkomitmen untuk menyumbangkan 10 persen dari 
keuntungan mereka dari dana Bridges Venture untuk Trust. Trust memiliki tujuan amal 
yang luas tetapi berfokus secara khusus untuk mendukung kewirausahaan, dan salah satu 
kegiatan pertamanya adalah menciptakan dan menyebarkan dana SEF pada tahun 2008.

MOTIVASI UNTUK INVESTASI EFF mengidentifikasi kebutuhan yang muncul untuk pendanaan seperti ekuitas untuk 
perusahaan sosial agar dapat bertumbuh. Sebelum peluncuran SEF, sumber pembiayaan 
seperti ini masih sangat terbatas di Inggris. Oleh karena itu, EFF memutuskan untuk 
menanamkan investasi pada dana ini dan dua dana lainnya melalui Dana Keuangan 
mereka untuk meningkatkan aliran modal seperti ekuitas ke perusahaan sosial. EFF 
sangat tertarik dengan pendekatan profesional dan latar belakang pendiri SEF dan fund 
manager, Bridges Ventures.
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INVESTASI

INSTRUMEN Ekuitas dalam bentuk saham kepemilikan dalam persekutuan terbatas (limited partnership).

JUMLAH INVESTASI GBP 750.000 (USD 1,2 juta)

MASA INVESTASI Hingga 10 tahun

TUJUAN INVESTASI 
BERDAMPAK

Investasi EFF di SEF mencerminkan tujuan mereka untuk mendukung inisiatif yang 
membantu meningkatkan skala sektor usaha sosial. EFF mengantisipasi bahwa staf ahli 
perantara mungkin dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik daripada yayasan 
saat melakukan investasi langsung serupa. EFF juga berupaya untuk berinvestasi sejak 
tahap cukup awal, mengambil risiko untuk membuktikan dan mengembangkan konsep. 
Dengan memanfaatkan struktur dana yang terbuka terhadap investor lain, yayasan 
berharap bahwa investasi mereka dapat memanfaatkan sumber daya tambahan untuk 
usaha sosial.

METRIK SOSIAL DAN 
LINGKUNGAN YANG 
DIJALANKAN INVESTASI

EFF menerima laporan kinerja dampak tahunan yang dikirimkan oleh Bridges Ventures 
kepada semua investor. Selain itu, Bridges Ventures juga menerbitkan laporan dampak 
tahunan untuk lebih banyak pihak yang menyoroti data kinerja terpilih dan menyajikan 
sejumlah studi kasus untuk menggambarkan pendekatan mereka. Beberapa indikator 
dampak utama seringkali ditemukan di semua investasi Bridges Ventures, indikator 
tersebut diagregasi untuk menceritakan kisah tingkat dana yang lebih luas. Karena setiap 
investasi memiliki strategi tertentu untuk mencapai dampak sosial, Bridges Ventures juga 
menyesuaikan indikator untuk setiap perusahaan portofolio dan, jika diperlukan, mereka 
menggunakan metrik dan definisi IRIS (penyelarasan IRIS dicatat dalam tanda kurung). 
Metrik tersebut adalah: Total Jumlah Pekerjaan yang Dipertahankan dalam Perusahaan 
yang Dibiayai: Daerah Berpenghasilan Rendah (IRIS aligned - PI2688) Jumlah Pekerjaan 
yang Dibuka di Perusahaan yang Dibiayai: DAERAH BERPENGHASILAN RENDAH (IRIS 
aligned - PI2251) Pegawai yang Tinggal di Daerah Berpenghasilan Rendah (IRIS aligned - 
OI266>) Jumlah Pekerjaan yang Dibuka untuk Masyarakat yang Sebelumnya Menganggur.
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C.  BEKERJA SAMA DENGAN SEKTOR SWASTA SECARA LOKAL, NASIONAL, DAN INTERNASIONAL 
 - PELUANG DAN BATASAN103

1. Mendorong kegiatan ekonomi khusus pada skala daerah:
•  Operator pariwisata berdampak rendah atau petani organik.
•  Bekerja melalui skema sertifikasi atau “brand regional” dengan banyak perusahaan secara bersamaan
•  Cagar biosfer mengelola brand-brand ini sendiri atau bekerja sama dengan mitra publik atau mitra 

swasta lainnya untuk melakukannya bagi mereka.

2. Menciptakan dan mendukung jaringan kerja sama ekonomi lokal dan rantai pasokan
•  Mengembangkan ide bisnis utama.
•  Mendukung mitra swasta lokal untuk mengembangkan produk bernilai tinggi.
•  Membuat rantai nilai internasional, seperti di Cagar Biosfer Kafa, di mana Kafa bekerja sama dengan 

GIZ, NABU, Deutsche Stiftung Weltbevölkerung, “GEO schützt den Regenwald”dan Original Food.
 - Menciptakan kondisi untuk menanam kopi liar di Ethiopia untuk memenuhi kriteria produksi 

pertanian organik dan adil yang sangat ketat.
 - Mengekspor ke Jerman dan memiliki mitra retail lokal.
 - Menjual dengan harga tinggi sebagai produk khusus.

3. Mendorong pemasaran produk-produk regional di luar cagar biosfer, misalnya melalui toko grosir 
atau supermarket nasional/internasional
•  Cagar biosfer harus bekerja sama dengan industri skala besar atau menengah setempat.
•  Bekerja sama dengan Komite Nasional MAB,  Komisi Nasional UNESCO, dan UNESCO Field Office.

4. Mempromosikan cagar biosfer di pameran pariwisata
•  Pariwisata bukanlah tugas utama yang berdiri sendiri, oleh karena itu Cagar Biosfer Jerman sering 

bekerja sama erat dengan dewan pariwisata setempat.
•  Brand pariwisata bersama: “National Natural Landscapes”.

5. Bekerja sama dengan perusahaan setempat sebagai “sponsor”
•  Banyak Cagar Biosfer Jerman bekerja sama dengan perusahaan skala menengah di daerah dalam 

bentuk Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha.

6. Bekerja sama dengan perusahaan nasional/internasional sebagai “sponsor”
•  Kerja sama semacam itu dapat dimulai di tingkat daerah, tetapi harus melalui mitra nasional yang 

sah, yakni Komisi Nasional UNESCO, Komite Nasional MAB.

103 https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/internationalernaturschutz/2011-AfriBR-04-Moeller_Cooperation.pdf
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D. CARA MENDIRIKAN YAYASAN DI INDONESIA104

Empat	catatan	utama	dari	definisi	yayasan	adalah:

1. Yayasan merupakan badan hukum
• Artinya, yayasan secara hukum dianggap bisa melakukan tindakan-tindakan yang sah dan 

mempunyai akibat hukum (pendiri, pengawas, dan pengurus).
2. Yayasan memiliki aset, baik bergerak maupun tidak, yang pada awalnya diperoleh dari modal/

kekayaan pendiri yang telah dipisahkan.
3. Yayasan mempunyai tujuan tertentu yang merupakan pelaksanaan nilai-nilai, baik keagamaan, sosial 

maupun kemanusiaan.
• Yayasan merupakan organisasi nirlaba yang tidak bersifat mencari keuntungan (non-profit oriented) 

sebagaimana badan usaha lainnya seperti PT, CV, UD, Firma dan lain-lain.
4. Yayasan tidak mempunyai anggota.

• Yayasan tidak mempunyai semacam pemegang saham sebagaimana PT atau sekutu-sekutu dalam CV 
atau anggota-anggota dalam badan usaha lainnya.

Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendirikan yayasan adalah:

• Akta pendirian yayasan dari notaris.
• Surat keterangan domisili perusahaan dari kelurahan dan kecamatan.
• Surat keterangan terdaftar/NPWP dari kantor perpajakan.
• Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
• Pengumuman dalam Lembaran Berita Negara RI dari Perum Percetakan Negara RI.
• Tanda daftar yayasan dari dinas sosial.

Persyaratan dan dokumen yang diperlukan/disiapkan untuk mendirikan yayasan adalah:

• Nama yayasan.
• Jumlah kekayaan awal yayasan.
• Bukti modal/aset sebagai kekayaan awal yayasan.
• Fotokopi KTP para pendiri.
• Fotokopi KTP pembina, pengawas dan pengurus yayasan.
• Fotokopi NPWP pribadi, khusus ketua yayasan.
• Fotokopi bukti kantor yayasan (berupa SPPT PBB/surat perjanjian sewa).
• Surat pengantar RT/RW sesuai domisili yayasan.
• Syarat lainnya jika diperlukan.

Bagaimana prosedur mendirikan Yayasan?

Akta Pendirian yayasan harus dibuat dalam bentuk akta notaris.  Notaris akan mengawal proses pendirian 
yayasan, mulai dari pemesanan nama, pengajuan permohonan pengesahan badan hukum yayasan kepada 
menteri, hingga penerimaan berkas-berkas proses jadinya yayasan.

Bila syarat-syarat tersebut sudah lengkap, maka para pendiri bersama-sama menghadap notaris untuk 
menandatangani akta pendirian. Yayasan ini sudah dianggap berdiri sejak ditandatanganinya akta pendirian 
oleh para pendiri di hadapan notaris. Namun yayasan ini belum sah menjadi badan hukum. Untuk itu 
notaris akan segera memproses pengesahan badan hukum yayasan ke Kementerian Hukum dan HAM RI.

Setelah akta pendirian yayasan ini disahkan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM, 
maka yayasan dianggap sebagai pihak yang dapat melakukan perbuatan hukum yang secara hukum juga 
bertanggung jawab atas apa yang dikerjakannya. Jadi pertanggungjawaban itu melekat setelah akta pendirian 
yayasan disahkan oleh menteri. Proses pengurusan ± 60 hari kerja.

104 http://www.hukumcorner.com/bagaimana-cara-dan-syarat-mendirikan-yayasan/
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E. INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND105

Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) merupakan instrumen utama pemerintah Indonesia dalam 
mengurangi intensitas emisi dan emisi gas rumah kaca melalui tindakan pembangunan rendah karbon dan 
adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. ICCTF berupaya untuk mengintegrasikan isu-isu perubahan 
iklim ke dalam rencana pembangunan di tingkat nasional, provinsi dan regional serta mengimplementasikan 
inisiatif-inisiatif tentang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dengan memanfaatkan dan menyalurkan 
sumber daya domestik dan dana internasional ke dalam proyek-proyek yang selaras dengan rencana 
implementasi RAN/RAD-GRK Indonesia, ICCTF mendukung target pengurangan emisi Indonesia yakni  
29% (upaya nasional)/41% (dengan dukungan internasional).

105 Situs web ICCTF

GAMBAR 17  Struktur Organisasi ICCTF
Ketua MWA

Sekretaris MWA

Koordinator 
Pelaksana Pokja 1

Koordinator 
Pelaksana Pokja 1

Koordinator 
Pelaksana Pokja 3

Project management UnitProject management UnitPPMU USAND PMU UMCCU

Program OfficerProgram OfficerProject Manager Project Manager

Program OfficerProgram OfficerProgram Officer Program Officer

Knowledge Management OfficerAdministration CoordinatorSenior Finance Senior Finance

Administration OfficerAdministration OfficerFinance Assist. Finance Assist.

Finance Officer

Operasional

Operasional UmumJr. Finance Assist Jr. Finance Assist

Admin Officer Admin Officer

Creative Officer LO Program

Team LeaderTeam Leader Team Leader

Koordinator Pokja 1
Dir. LH

Koordinator Pokja 3
Dir. KP

Koordinator Pokja 2
Dir. SEDMP
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Direktur Eksekutif MWA

Direktur Program

PME Manager Fundraising Manager

Fundraising OfficerM&E Officer

Program Manager

Program officer
Pokja 1 IT Support Comm. Officer

Creative Officer

Account Officer

Fin. Officer

Project Fin. Manager

Fin. & Account Manager General Admin Coor.

Proc. Officer

Admin Assist

HR Assist.

Ops. Umum

Office Assist

Program officer
Pokja 2

Program officer
Pokja 3

Direktur Operasional

IT Manager Communication Manager

PPK Satker MWA

Sumber: Situs web ICCTF

Tujuan

Mendukung Pemerintah Indonesia dalam 
mengurangi emisi GRK melalui pergeseran 
menuju ekonomi rendah karbon dan adaptasi 
terhadap dampak perubahan iklim.

Target

• Mengintegrasikan isu perubahan iklim ke dalam rencana 
pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten;

• Melaksanakan inisiatif mitigasi dan adaptasi dalam 
konteks pengurangan emisi GRK.
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GAMBAR 18  Pengelolaan Arus Dana ICCTF

CATATAN:

Laporan ini tidak merekomendasikan ICCTF sebagai mekanisme dana perwalian versi Indonesia karena hal-
hal berikut:

Status ICCTF sebagai Satuan Kerja (Satker) membatasi kemampuannya untuk bertindak sebagai wali amanat 
yang ideal dan efisien. Beberapa masalah yang dihadapi oleh Satker adalah:

• Hibah harus dicatat dalam mekanisme APBN (tidak semua orang ingin menggunakan channel 
pemerintah, tidak fleksibel).

• Penyaluran dana terbatas, terutama kepada pemerintah daerah dan kementerian/lembaga di tingkat 
pusat -> Satker tidak dapat menyalurkan dana secara langsung ke Pemerintah Daerah (harus dilakukan 
melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) dan ke Kementerian/Lembaga karena sudah dicatat 
dalam mekanisme APBN (tanpa penghitungan ganda).

• Pengadaan barang dan jasa harus mengikuti aturan pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa. 
• Konsep 3R-1P ð Mekanisme Pengelolaan Hibah terdiri dari Pendaftaran NPH, pembukaan rekening, 

revisi DIPA, dan pengesahan pendapatan hibah.
• Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) yang membatasi kemampuan ICCTF 

dalam mengumpulkan dana secara fleksibel.
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