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Semakin meluasnya kerusakan dan menurunnya kualitas lingkungan hidup 
menjadi tantangan yang harus dihadapi Indonesia saat ini.  Pembangunan 
memberikan tekanan yang sangat signifikan terhadap luas lahan berhutan.

Hasil pemantauan hutan Indonesia Tahun 2020 menunjukkan bahwa luas lahan 
berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 95,6 juta Ha atau 50,9 % dari total da-
ratan, dimana 92,5 % dari total luas berhutan atau 88,4 juta Ha berada di dalam 
kawasan hutan. Deforestasi netto tahun 2019-2020 baik di dalam maupun di luar 
kawasan hutan Indonesia adalah sebesar 115,5 ribu Ha. Angka ini berasal dari ang-
ka deforestasi bruto sebesar 119,1 ribu Ha dikurangi angka reforestasi (hasil peman-
tauan citra satelit) sebesar 3,6 ribu Ha1.

 Penurunan tutupan hutan juga semakin memicu terjadinya kelangkaan air. 
Proporsi luas wilayah krisis air secara nasional diproyeksikan akan meningkat dari 
6,0 persen di tahun 2000 menjadi 9,6 persen di tahun 2045. Hal ini diakibatkan oleh 
ketidakseimbangan neraca air akibat kondisi daerah hulu tangkapan air yang se-
makin kritis serta eksplorasi air tanah yang berlebihan terutama di daerah perko-
taan.

 Berbagai upaya untuk menjaga dan melindungi lingkungan hidup termasuk 
tutupan hutan telah diupayakan  oleh pemerintah baik ditingkat pusat maupun 
daerah untuk melindungi dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Dalam rang-
ka menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) pemerintah mengeluarkan Peratur-
an Presiden No.61 tahun 2011 tentang  Rencana Aksi Nasional penurunan Emisi GRK 
(RAN GRK), dan dalam rangka  mempertahankan keberadaan hutan primer dan 
lahan gambut pemerintah mengeluarkan  moratorium perizinan pada kawasan 
hutan alam primer dan gambut,yang pelaksanaannya dimulaisejak tahun 2011 
dan diperpanjang setiap dua tahun, serta Inpres No. 5 Tahun 2019 yang mene-
tapkan penghentian permanen pemberian izin baru. Di tingkat daerah,  beberapa 
pemerintah  daerah melakukan langkah penyelamatan lingkungan hidup dengan 
membuat beberapa inovasi serta mendeklarasikan daerahnya sebagai daerah 
konservasi, dalam rangka mendukung pembangunan yang mendukung upaya 
penyelamatan lingkungan. Untuk mendukung terlaksananya pembangunan yang 
pro lingkungan perlu adanya dukungan pembiayaan, salah satunya melalui ske-
ma transfer fiscal berbasis ekologi  (Ecological Fiscal Transfer).

 The Asia Foundation (TAF) dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Per-
lindungan Lingkungan2  mengembangkan model Ecological Fiscal Transfer melalui 
skema insentif keuangan pemerintah daerah berbasis pada kinerja perlindungan 
lingkungan yaitu Transfer Anggaran Nasional berbasis Ekologi (TANE), Transfer An-
ggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE) dan Transfer Anggaran Kabupaten ber-
basis Ekologi (TAKE). Skema tersebut merupakan transfer fiscal dari pemerintah 
yang lebih tinggi (nasional, provinsi, dan kabupaten-/kota) kepada pemerintah di 
bawahnya (provinsi, kabupaten/kota, dan desa) berdasarkan kinerja dalam per-
lindungan dan pengelolaan kehutanan dan lingkungan hidup.

1.1   Latar Belakang

1 http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6330/capaian-tora-dan-perhutanan-sosial-di-tahun-2021
2 The Asia Foundation (TAF) dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Perlindungan Lingkungan
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1.2   Tujuan

 Tujuan panduan ini adalah sebagai berikut:

 1. Memperkenalkan  dan memahami konsep transfer fiscal berbasis   
    ekologi dengan skema TANE, TAPE dan TAKE.

 2. Sebagai bahan panduan dalam penyusunan dan pelaksanaan
     tahapan-tahapan TAPE dan TAKE di daerah.

 3. Mendukung Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten untuk   
     mengimplementasikan skema TAPE dan TAKE di daerah.

1.3   Sasaran Pengguna

 Adapun sasaran pengguna dari buku ini adalah pemerintah daerah dan 
masyarakat sipil di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota.

Sumber: www.freepik.com
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2.1 Sustainable Development Goals (SDGs): 
 Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pembangunan   
 Berkelanjutan

Sumber : http://sdgsindonesia.or.id/

 SDGs Bertujuan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Den-
gan Menselaraskan Pembangunan Ekonomi, Pelestarian Lingkungan, Dan 
Pemberdayaan Sosial Masyarakat. SDGs merupakan komitmen global se-
bagai arah pembangunan berkelanjutan. Implementasi SDGs di Indonesia di-
tuangkan dalam Peraturan Presiden (Pepres) nomor 59 tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam imple- 
mentasi SDGs di Indonesia, terdapat 17 target tujuan SDGs yang dikelompokan 
ke dalam 4 (empat) pilar, yaitu:
1. Pilar Pembangunan Sosial; 
2. Pilar Pembangunan Ekonomi;
3. Pilar Pembangunan Lingkungan; 
4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

Gambar 2.1 Empat Pilar SDGs 

 Sektor Lingkungan Merupakan Bagian Tak Terpisahkan Dalam Penca-
paian Pembangunan Berkelanjutan. Pemerintah Indonesia telah menyepaka-
ti pelaksanaan SDGs yang dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional menge-
nai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAN-SDGs). Pada pelaksanaan SDGs, 
sektor lingkungan hidup menjadi salah satu concern yang dikelompokkan ke 
dalam pilar pembangunan lingkungan dengan 6 tujuan SDGs3 didalamnya, 
yaitu tujuan SDGs:

1. Tujuan Ke-6 Air Bersih Dan Sanitasi Layak; 
2. Tujuan Ke-11 Kota Dan Pemukiman Yang Berkelanjutan;
3. Tujuan Ke-12 Konsumsi & Produksi Yang Bertanggung Jawab;
4. Tujuan Ke- 13 Penanganan Perubahan Iklim; 
5. Tujuan Ke- 14 Ekosistem Lautan;
6. Tujuan Ke- 15 Ekosistem Daratan.

Pada RAN-SDGs salah satu respon pemerintah dalam pelaksanaan perlindun-
gan lingkungan hidup dan perubahan iklim adalah dengan mengurangi emisi 
Gas Rumah Kaca(GRK).

3 Pilar Pembangunan Lingkungan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Bappenas) 2020
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2.1.2   SDGs Desa 

 Implementasi Perencanaan Pembangunan Dapat Dicapai Dengan 
Melakukan Kolaborasi Antar Tingkat Level Pemerintah. Untuk mensinkronkan 
dan mempercepat terlaksananya pencapaian tujuan SDGs maka implemen-
tasi SDGs tidak dapat hanya dilakukan pada tingkat nasional, provinsi, kabu-
paten/kota saja, namun perlu dilaksanakan pada tingkat desa.  

 SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemi-
skinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kese-
hatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah per-
empuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan 
pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

 Kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik provinsi, 
kabupaten/kota hingga pemerintah desa  sangat penting khususnya dalam 
menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pada SDGs Desa terdapat 18 tujuan uta-
ma4  dimana sektor lingkungan hidup menjadi salah satu concern yang masuk 
pada Pilar Desa Peduli Lingkungan, adapun tujuan yang terdapat didalam 
nya adalah tujuan ke-7 desa berenergi bersih dan terbarukan, tujuan ke-13 
desa tanggap perubahan iklim, tujuan ke-14 desa peduli lingkungan laut, 
dan tujuan ke-15 desa peduli lingkungan darat5.

Gambar 2.2 Klasifikasi Tujuan SDGs Desa 

Sumber: Kementerian Desa, Pembangungan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, Paparan Sosialisasi Per-
mendesa PDTT No 13/20 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021 

 Pada pelaksanaan SDGs Desa, selain mengikuti regulasi terkait priori-
tas penggunaan dana desa, desa juga diberikan keleluasaan untuk mengem-
bangkan program dan kegiatan inovasi dengan mengikuti indikator yang ter-
tuang dalam tujuan SDGs Desa untuk mendukung pencapaian SDGs. Prioritas 
SDGs Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat 
Desa dalam menentukan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa, 
serta program dan/atau kegiatan prioritas Pembangunan Desa sampai den-
gan 20306.
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4 www.sdgsdesa.kemendesa.go.id
5 Persentasi Sosialisasi Permendesa PDTT No 13/20 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021, Kementerian Desa, Pemban-
gungan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi
6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 
Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pasal 8. Hal 10

2.2 RPJMN 2020-2024: 
 Perlindungan Sektor Lingkungan Hidup
 Pencapaian SDGs Di Sector Lingkungan Diintegrasikan Dalam Pem-
bangunan Nasional Dengan Memasukkannya Dalam RPJMN. Pada RPJMN 
2020-2024 dipaparkan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia 
adalah untuk menjaga kualitas lingkungan dan melaksanakan pembangunan 
yang berkelanjutan.

 Permasalahan di sektor lingkungan yang dihadapi terkait pengelolaan 
persampahan, penyusutan luas hutan, menurunkan emisi gas rumah kaca, 
efek dari perubahan iklim global, pencemaran air dan factor lainnya yang 
dapat menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan7.

 Concern untuk perlindungan lingkungan hidup pada RPJMN 2020-2024 
tercantum sebagai Visi- Misi Presiden ke-4, yaitu “mencapai lingkungan hid-
up yang berkelanjutan”, yang kemudian diterjemahkan ke dalam agenda 
pembangunan ke-6, yaitu “Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Pe-
rubahan Iklim”.

Tabel 2.1 Visi – Misi Presiden, Arahan Presiden, dan 
Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024

Sumber: RPJMN 2020 - 2024
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Pelaksanaan Pembangunan Sudah 
Seharusnya Berjalan Sinergi Den-
gan Upaya Perlindungan Lingkun-
gan Hidup. Untuk mewujudkan hal 
tersebut, pada agenda pembangu-
nan khususnya untuk pembangunan 
lingkungan hidup, peningkatan ketah-
anan bencana dan perubahan iklim 
diarahkan melalui:

7 Lampiran 1 Narasi RPJMN 2020-2024
8 Bappenas, Ringkasan Eksekutif - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Hal 15
9 The Asia Foundation, Naskah Kebijakan - Mengenalkan Skema Insentif Fiskal Berbasis Ekologi Di Indonesia: TAKE, TAPE dan 
TANE, 2019. Hal 2

Respon Pemerintah Daerah Untuk 
Mendukung Pelaksanaan Perlind-
ungan Lingkungan Hidup Beberapa 
Sudah Tercantum Dalam Dokumen 
Perencanaan Daerah. Keterkaitan 
dengan upaya pelaksanaan perlind-
ungan lingkungan hidup, beberapa 
pemerintah daerah sudah melaku-
kan inisiatif untuk berkomitmen da-
lam perlindungan lingkungan hidup 
di daerahnya dengan memasukkan-
nya dalam kebijakan perencanaan 
daerah. Di tingkat provinsi, bebera-
pa provinsi mengembangkan inisi-
atif ‘Provinsi Hijau’ seperti Aceh, Ka-
limantan Timur, Sumatera Selatan, 
dan Papua Barat. Di tingkat kabupat-
en juga dikembangkan inisiatif yang 
sama seperti di Kapuas Hulu dan Ma-
linau (‘Kabupaten Konservasi’), Sigi, 
Siak, dan Sintang (‘Kabupaten Hijau’)9.

1. Peningkatan Kualitas Lingkun-
gan Hidup; 

2. Peningkatan Ketahanan Ben-
cana dan Perubahan Iklim; dan 

3. Pembangunan Rendah Karbon8. 
Untuk mencapai tujuan terse-
but, maka dilakukan integrasi 
kebijakan perencanaan antara 
pemerintah pusat, provinsi, ka-
bupaten/kota, desa.

Sumber: www.freepik.com
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2.3 Respon Kebijakan Anggaran dalam Upaya 
 Perlindungan Lingkungan Hidup

 Dalam upaya menjaga kualitas lingkungan dan melaksanakan pemba-
ngunan yang berkelanjutan, pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan 
anggaran sebagai bentuk respon fiscal. Kebijakan anggaran yang dilakukan 
oleh pemerintah pusat dilakukan melalui10:

Gambar 2.3 Kebijakan Anggaran Dalam Upaya Mendukung
Perlindungan Lingkungan Hidup

10 Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Paparan Bagaimana Mengembangkan Ecological Fiscal Transfer Indonesia Ke 
Depannya, 2022
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 Pemerintah daerah sebagai pelaksana kewenangan pengelolaan 
lingkungan hidup di daerah memiliki peranan sangat penting dan harus di-
perkuat terutama dalam aspek pembiayaan. Sebagai bentuk implementasi 
otonomi daerah, pemerintah daerah di- berikan pelimpahan tugas untuk men-
jalankan kewenangan tertentu yang dii- kuti denganpelimpahan kebijakan 
desentralisasi fiscal, sebagaimana ditu- angkan dalam Undang-Undang No-
mor 17 tahun 2003, Undang-Udang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah-
an Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 
tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah.

 Dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pengelolaan lingkun-
gan hidup adalah salah satu yang kewenangannya dilimpahkan ke daerah. 
Jika dalam pelaksanaan kewenangan tersebut mengalami hambatan, maka 
akan berdampak pada keberlanjutan perlindungan lingkungan hidup.

	 Terjadi	 ketimpangan	 fiscal	 antara	 daerah	 yang	 menjaga	 sumber-
daya alamnya (SDA) melalui upaya pembatasan eksploitasi SDA dengan 
melakukan langkah konservasi  dengan daerah yang melakukan eksploita-
si SDA secara massif yang berdampak pada rusaknya ekologi. Daerah yang 
melakukan upaya konservasi lingkungan hidup, cenderung memiliki kapasitas 
fiskal yang lebih rendah dibanding daerah yang melakukan eksploitasi sumber 
daya alam (SDA). Padahal dalam aspek beban pengelolaan pembangunan 
terutama aspek lingkungan hidup, daerah yang melakukan upaya konservasi 
lingkungan memiliki beban yang lebih besar. Maka seharusnya daerah yang 
menjaga ekologi kawasannya mendapatkan insentif sebagai kompensasi atas 
kinerja mereka dalam upaya perlindungan lingkungan hidup11.

Berlatar belakang kondisi tersebut menjadi sangat dirasa perlu untuk mengem-
bangkan skema transfer fiscal dengan menggunakan indicator ekologi untuk 
mendukung kerja–kerja daerah yang berkomitmen untuk melindungi lingkun-
gan hidup.

11 LPEM FEB UI, Kertas Kebijakan, Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan Transfer Fiskal berbasis Ekologi di Indonesia, 
2021. Hal 3

Sumber: www.freepik.com
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  Insentif Fiskal Berbasis Ekologi Atau Ecological Fiscal Transfer (EFT) 
merupakan model pengalokasian belanja transfer dari pemerintah yang leb-
ih tinggi kepada pemerintah tingkat yang lebih rendah disetiap wilayah yaitu: 
dari pusat ke provinsi, dari provinsi ke kabupaten/kota, dan dari kabupaten ke 
desa berdasarkan pertimbangan kinerja ekologi yang sudah dicapai12.

Skema	transfer	fiskal	ini	dimaksudkan	untuk	mendukung	kegiatan	perlind-
ungan lingkungan hidup dengan menambahkan indikator ekologi sebagai 
salah	satu	persyaratannya	dalam	pemberian	transfer	fiscal.

12 The Asia Foundation, Naskah Kebijakan - Mengenalkan Skema Insentif Fiskal Berbasis Ekologi Di Indonesia: TAKE, TAPE dan 
TANE,Tahun 2019. Hal 6

3.1   Insentif Fiskal Berbasis Ekologi di Negara-Negara

Insentif Fiskal Berbasis Ekologi bukanlah hal baru, beberapa negara telah me-
nerapkan konsep transfer fiscal dari pemerintah pusat ke daerah untuk men-
dukung konservasi keanekaragaman hayati, seperti:

Sumber: IPB dan KLHK, Konsep Kebijakan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi, Hal.6-8

Gambar 3.1 Penerapan Ecological Fiscal Transfer di Beberapa Negara
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3.2   Insentif Fiskal Berbasis Ekologi di Indonesia

  Konsep Insentif Fiskal Berbasis Ekologi Di Indonesia mulai 
diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 2018. The Asia Foundation (TAF) dan 
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Perlindungan Lingkungan mengem-
bangkan skema insentif fiskal berbasis ekologi dari pemerintah yang lebih tinggi 
kepada pemerintah di bawahnya. Skema model insentif fiskal berbasis ekologi 
ini terbagi pada:

1. Transfer Anggaran Nasional Berbasis Ekologi (TANE)
Skema transfer keuangan dari pemerintah Pusat kepada pemerintah Provinsi/
Kab/Kota berdasarkan capaian kinerja pengelolaan dan perlindungan 
lingkungan hidup (ekologi).

2. Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE)
Skema transfer keuangan dari pemerintah Provinsi kepada pemerintah 
Kabupaten/Kota berdasarkan capaian kinerja pengelolaan dan perlindungan 
lingkungan hidup (ekologi).

3. Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE)
Skema transfer keuangan dari pemerintah daerah Kabupaten dalam upaya 
mendorong peningkatan kinerja pemerintah Desa dalam pengelolaan dan 
perlindungan lingkungan hidup (ekologi).

4. Alokasi Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologi  (ALAKE)
Skema transfer keuangan dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam 
upaya mendorong peningkatan kinerja di tingkat kelurahan dalam pengelolaan 
dan perlindungan lingkungan hidup (ekologi). Namun dalam buku ini mengenai 
ALAKE tidak akan dibahas lebih lanjut, pada buku ini akan diulas secara menda-
lam mengenai Skema transfer keuangan TAPE dan TAKE.

Sumber: The Asia Foundation (TAF), 2022

Gambar 3.2 Skema Model Ecological Fiscal Transfer
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Manfaat Insentif Fiskal Berbasis Ekologi

1. Membantu pemerintah pusat untuk menilai indicator kinerja daerah dalam  
   upaya perlindungan lingkungan hidup.

2. Mewujudkan kolaborasi antar pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota,        
    desa dalam upaya mendorong perlindungan lingkungan hidup.

3. Memberikan tambahan anggaran kepada kabupaten/kota/desa berbasis        
    pada kinerja perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan 
    berkelanjutan.

Box 3.1 Studi Kasus : Manfaat Pelaksanaan TAPE 

Provinsi Kalimantan Utara menjadi provinsi yang pertama di Indonesia yang menerapkan 
insentif fiskal berbasis ekologi dalam bentuk transfer bantuan keuangan provinsi berba-
sis ekologi (TAPE). Pelaksanaan Ecological Fiscal Transfer di Kalimantan Utara diatur dalam 
Peraturan Gubernur No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kaliman-
tan Utara No. 49 Tahun 2018 mengenai Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggung-
jawaban Belanja Bantu- an Keuangan. Peraturan Gubernur tersebut mengatur peruntukan 
baru untuk bantuan keuangan berbasis ekologi. 

Pelaksanaan TAPE di Kalimantan Utara berdampak multiplayer efek, dimana pelaksanaan 
tape bukan hanya berdampak pada semakin membaiknya indicator lingkungan, tetapi juga 
berdampak pada aspek ekonomi. Pelaksanaan TAPE telah membantu masyarakat di ka-
bupaten tanah tidung yang terdampak COVID-19 sehingga tidak dapat berjualan. Dengan 
adanya dana bantuan TAPE pemerintah kabupaten Tana Tidung memasang  lampu solar 
cell (10 unit) di lapangan ruang terbuka hijau (RTH),sehingga masyarakat yang tadinya tidak 
bisa berjualan di sekolah dapat dialihkan tempat usahanya ke lapangan tersebut dan mem-
peroleh penghasilan kembali”. 

Contoh lainnya adalah perkembangan bank sampah  di Kabupaten Tarakan. Kegiatan mas-
yarakat dalam mengelola bank sampah memiliki ekonomi sirkular yang tinggi, yang pada 
saat ini sudah dapat mengolah limbah plastic menjadi paving block untuk kemudian digu-
nakan di lingkup pemerintah daerah setempat.

Dari sisi ekonomi tidak langsung, saat ini di provinsi Kalimantan utara semakin banyak ter-
bentuknya kelompok masyarakat peduli api yang membantu kawasan – kawasan yang jauh 
dari titik pemadam. Meningkatnya kelompok masyarakat peduli api ini dapat membantu 
menekan potensi kerugian ekonomi yang lebih luas lagi.

Sebanyak 42 Daerah Di Indonesia Telah Disosialisasikan Dan Dilakukan Pen-
dampingan Pengembangan Kebija-kan Ekologi Fiskal Transfer. Beberapa 
Kabupaten telah mengimplementasikan skema TAKE diantaranya, Kabupaten 
Jayapura, Kabupaten Tarakan, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Bener Meriah, 
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Sigi.

Untuk skema TAPE telah dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi 
Nusa Tenggara Barat. Provinsi yang dalam proses perencanaan dan pengem-
bangan TAPE diantaranya, Provinsi Aceh dan Provinsi Sulawesi Selatan.
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Gambar 3.3 Peta Pengembangan Adopsi Insentif Fiskal
Berbasis Ekologi  TAPE, TAKE dan ALAKE di Indonesia

Sumber: The Asia Foundation (TAF), 2022

3.3   Komponen Pendukung Pelaksanaan TAPE dan TAKE

 Untuk menerapkan TAPE dan TAKE secara luas dan berkesinambungan, 
pemerintah provinsi dan kabupaten memerlukan empat komponen sebagai 
berikut, yaitu: 1). regulasi insentif fiskal berbasis ekologi dan pelembagaan 2). 
komitmen kepala daerah; 3). skema pendanaan, 4). indicator dan kriteria. 
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3.3.1   Regulasi Insentif Fiskal Berbasis Ekologi 
   dan Pelembagaan: TANE, TAPE dan TAKE

TAPE dan TAKE sebagai transfer ban-
tuan keuangan dengan mengacu 
pada indikator kinerja pemerintah 
daerah, khususnya pada bidang per-
lindungan lingkungan hidup. Seman-
gat tersebut sejalan dengan Pera-
turan Pemerintah No 12 tahun 2017 
tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaran Pemerintah Daerah, 
Presiden akan memberikan member-
ikan penghargaan kepada Pemerin-
tah Daerah yang mencapai peringkat 
kinerja tertinggi secara nasional da-
lam penyelenggaraan Pemerintah-
an Daerah.  Penghargaan tersebut 
diberikan berdasarkan hasil evaluasi 
terhadap indeks dan peringkat kin-
erja penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah. 

Menurut Peraturan Pemerintah No 13 
tahun 2019 tentang Laporan dan Eval-
uasi Penyelenggaran Pemerintahan 
Daerah,  definisi Kinerja penyelengga-
ran pemerintah daerah  adalah hasil 
kerja dari suatu keluaran yang dapat 
diukur dalam penyelenggaraan uru-
san pemerintahan sesuai dengan 
tanggung jawab kewenangan da-
lam waktu yang telah ditentukan. Jika 
diperinci pengukuran kinerja pemer-
intah daerah terdiri dari capaian Kin-
erja Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah dan capaian kinerja pelaksa-
naan tugas pembantuan. 

Dalam konteks transfer fiskal berbasis 
ekologi, penghargaan yang dimak-
sud dalam PP No 12 tahun 2017 leb-
ih tepat dalam konteks TANE, karena 
dari pemerintah pusat ke daerah. Na-
mun, PP 12 tahun 2017 dapat menjadi 
pendekatan dalam skema TAPE dan 
TAKE dengan merujuk pada konsep 
penghargaan berbasiskan kinerja. 
Sekalipun subjek hukum yang dimak-
sudnya harus pemerintah provinsi 
dan pemerintah kabupaten/kota.

Oleh karena itu, dalam skema TAPE 
diperlukan payung regulasi untuk 
penentuan indikator kinerja di level 
provinsi melalui Peraturan Gubenur. 
Sedangkan Skema TAKE diperlukan 
regulasi untuk penentukan indika-
tor kinerja di level kabupaten melalui 
Peraturan  Bupati. 

Pemerintah pusat telah banyak meny-
usun regulasi terkait dengan kinerja 
pemerintahan daerah dalam penye-
lenggaran pemerintahan, selain PP 12 
tahun 2017 dan PP 13 tahun 2019, juga 
terdapat Perpres No 24 tahun 2020 
tentang Pemberian Penghargaan 
dan/atau Pengenaan Sanksi kepada 
Kementerian Negara/Lembaga dan 
Pemerintah Daerah Dan Permendagri 
No 104 tahun 2018 tentang Penilaian 
dan Pemberian Penghargaan dan/
atau Insentif Inovasi Daerah. Regula-
si - regulasi tersebut dapat menja-
di dasar dalam penyusuan regulasi 
TAPE dan TAKE di level daerah.  

Dasar regulasi terkait Insentif Ekologi, 
sebagai komitmen terhadap perlind-
ungan lingkungan hidup, penurunan 
emisi gas rumah kaca, serta penge-
lolaan hutan berkelanjutan pemerin-
tah telah mengembangkan regulasi 
terkait instrumen ekonomi lingkungan 
hidup dalam Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
dan  meratifikasi Agreement To The 
United Nations Framework Convention 
On Climate Change ke dalam Undang 
– Undang Nomor 6 tahun 2016. Tak 
hanya itu itu, pemerintah juga sudah 
mengembangkan tentang Instrumen 
Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH) se-
bagaimana tercantum dalam Pera-
turan Pemerintah No. 46 Tahun 2017.
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Sumber: Indonesia Budget Center, Pengembangan Ecological Fiscal Transfer di Indonesia Praktik Pengemban-
gan Kebijakan TAKE Bulungan Hijau Menggunakan Sisa DBH DR, 2022

Tabel 3.1 Kerangka Regulasi, Instrumen Fiskal
dan Pelembagaan Insentif Fiskal Berbasis Ekologi Diseluruh Tingkatan

Pelembagaan dalam pelaksaanaan TAPE dan TAKE perlu dilakukan, hal ini di-
maksudkan agar TAPE dan TAKE dapat terintegrasi dan dilaksanakan secara 
berkelanjutan. Pelembagaan TAPE dan TAKE dapat dilakukan melalui kerangka 
regulasi di dalam dokumen  perencanaan daerah. TAPE dan TAKE dapat dima-
sukkan dalam dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra) dan doku-
men terkait penganggaran daerah, serta dokumen lain yang relevan, untuk se-
lanjutnya disahkan dalam bentuk regulasi daerah (peraturan daerah dan/atau 
peraturan kepala daerah).
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3.3.2   Komitmen Kepala Daerah

Hal terpenting lainnya dalam pelaksanaan insentif fiskal berbasis ekologi den-
gan skema TAPE dan TAKE adalah komitmen pemerintah daerah.  Kepala daerah 
perlu menyatakan komitmennya kepada para stakeholder di daerah pelaksana  
guna membangun kesepahaman bersama dalam mencapai tujuan penerapan 
TAPE dan TAKE.

Komitmen yang diharapkan dari kepala daerah adalah sebagai berikut:

a) Membangun kesepahaman dengan berbagai stakeholder di daerah  
     pelaksana TAPE dan TAKE
b) Menentukan peran dari setiap stakeholder di daerah pelaksana TAPE dan  
     TAKE
c) Mengintegrasikan dan Memasukkan TAPE dan TAKE dalam dokumen per 
     encanaan daerah
d) Memasukkan TAPE dan TAKE dalam dokumen anggaran daerah
e) Penyediaan regulasi sebagai landasan dalam pelaksanaan skema TAPE  
     dan TAKE melalaui peraturan daerah atau peraturan kepala daerah.

3.3.3   Skema Pendanaan TANE, TAPE dan TAKE

TANE adalah skema transfer keuangan dari pemerintah Pusat kepada pemer-
intah Provinsi/Kab/Kota berdasarkan capaian kinerja pengelolaan dan perlind-
ungan lingkungan hidup (ekologi). Saat ini, Pemerintah Pusat sudah mengem-
bangkan skema ekologi fiscal transfer berbasis TANE dalam bentuk Dana Insentif 
Daerah (DID), yaitu melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 160 Ta-
hun 2021, pemerintah melakukan perubahan kategori kinerja pada Dana Insentif 
Daerah (DID) dengan melakukan penambahan indicator kinerja yaitu Kategori 
Kinerja lingkungan hidup, yang sebelumnya hanya mengacu pada pengelolaan 
sampah. Sehingga kategori kinerja pada DID menjadi:

3.3.3.1 Skema Pendanaan TANE

Tabel 3.2 Kriteria Kinerja Pada DID Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 
(PMK) Nomor 160 Tahun 2021

Kriteria Kinerja Pada DID Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 
Nomor 160 Tahun 2021

1. Kemandirian Daerah 10. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

2. Sistem informasi keuangan Daerah 11. Inovasi dan penghargaan pembangunan daer-
ah

3. Angka partisipasi murni 12. Pengelolaan Lingkungan hidup dan Kehutanan

4. Peta mutu pendidikan 13. Kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan per-
cepatan 
pelayanan berusaha

5. Balita yang mendapatkan imunisasi lengkap 14. Pencegahan korupsi

6. Persalinan di fasilitas kesehatan 15. Indeks pembangunan manusia

7. Akses sanitasi layak 16. Pengendalian inflasi

8. Pengelolaan air minum 17. Penurunan penduduk miskin

9. Penyelenggaraan pemerintahan Daerah 18. Tingkat pengangguran terbuka
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3.3.3.2   Skema Pendanaan TAPE dan TAKE

 Belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi keuangan 
daerah. Penentuan penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban trans-
fer tersebut ditetapkan melalui peraturan Kepala Daerah. Berdasarkan Pas-
al 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12  tahun 2019, kelompok belanja 
transfer dirinci atas jenis:

13 Pasal 45 ayat (2) PP No 12 Tahun 2019
14 Permendagri No 77 tahun 2020 hal 57

Gambar 3.4 Kelompok Belanja Transfer

Sumber: Data olah FITRA
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3.3.3.3   Lingkup Bantuan Keuangan TAPE dan TAKE 

Konsep TAPE dapat diimplementa-
sikan dalam skema transfer anggaran  
berupa  Bantuan  Keuangan (Bankeu). 
Namun juga terdapat potensi pen-
danaan melalui Bantuan Sosial (Ban-
sos), Hibah, Bagi Hasil Pajak, serta dan 
Retribusi Daerah  dengan  memasu-
kan indikator ekologi yang disesuaikan 
dengan karakteristik masing-masing 
daerah15.  Transfer Anggaran Kabu-
paten  Berbasis Ekologi (TAKE) dapat 
diimplementasikan dalam skema 
transfer alokasi dana Desa (ADD), 
bantuan keuangan maupun hibah. 

Dalam konsep TAKE, besaran aloka-
si transfer anggaran dari Kabupat-
en/Kota ke desa, kampung atau ke-
camatan harus didasarkan pada 
indikator ekologi yang ditargetkan 
untuk menjaga kelestarian hutan dan 
lingkungan hidupnya.Setiap tahun, 
pemerintah kabupaten /kota men-
transfer ADD pada masing-masing 
desa di daerahnya. 

15 Fitri Nurfatriani, Konsep Kebijakan Fiskal berbasis Ekologi, Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, 2020, hal 11. 

ADD sebagai perwujudan dari desen-
tralisasi  keuangan menuju desa yang 
mandiri. Pengalokasian dan penge-
lolaan ADD disahkan oleh peraturan 
bupati atau walikota. Sehingga se-
tiap daerah memiliki  prioritas mas-
ing-masing. Pengalokasian ADD  dan 
pembagian ADD kepada setiap Desa 
dengan peraturan bupati/walikota. 
Wajib disampaikan paling lambat bu-
lan Oktober tahun anggaran berjalan 
kepada menteri yang menyeleng-ga-
rakan urusan pemerintahan di bidang 
keuangan dengan tembusan kepa-
da menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang pe-
merintahan dalam negeri dan men-
teri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pembangu-
nan desa, pembangunan kawasan 
perdesaan, dan pember-dayaan 
masyarakat Desa untuk ditindaklan-
juti sesuai dengan kewenangannya.

Kerangka Kebijakan Bantuan Keuangan
(PP 12/2019 dan Permendagri Pedoman Penyusunan APBD)

Gambar 3.5 Kerangka Kebijakan Bantuan Keuangan

Sumber : Data olah FITRA
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 Pengalokasian ADD paling sedikit 10% dari total Dana ALokasi Umum 
(DAU) ditambahkan Dana Bagi Hasil (DBH)16. Prinsip DAU sebagai pemerata-
an kemampuan  keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daer-
ah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi DBH mengenal  prinsip daerah  
penghasil mendapat porsi yang lebih besar dari daerah lain dalam provinsi 
tersebut.

Tabel 3.3 Skema Insentif Fiskal Berbasis Ekologi TAPE dan TAKE 

Sumber: Indonesia Budget Center, Pengembangan Ecological Fiscal Transfer di Indonesia 
Praktik Pengembangan Kebijakan TAKE Bulungan Hijau Menggunakan Sisa DBH DR, 2022

Box 3.2 Penentuan Pagu Alokasi Anggaran TAPE dan TAKE Perlu Melihat 
Diskresi Fiskal

Dalam mendorong adokasi kebijakan TAPE dan TAKE perlu dilakukan assessment awal da-
lam menentukan skema yang tepat untuk diadopsi. Apakah skema reformulasi ADD (un-

tuk TAKE), atau melalui skema BKK Khusus (TAPE danTAKE).

Hal tersebut dapat dilakukan dengan menganalisis potensi pendanaan TAPE dan TAKE 
secara sederhana melalui analisis APBD, menghitung kemampuan keuangan daerah. 
Hal tersebut penting dilakukan karena akan berkaitan dengan konteks fiskal daerah, dan 
pemilihan skema yang tepat untuk daerah tersebut. Misalnya, daerah yang tidak memiliki 
ruang fiskal besar dari ADD, maka jangan dipaksakan untuk reformulasi ADD, maka al-
ternatifnya perlu upaya melakukan Ecological Fiscal Transfer melalui bantuan keuangan 

khusus (BKK).

Pemilihan skema yang tepat akan memberikan hasil insentif yang memadai dan sesuai 
harapan akan memberikan motivasi untuk peningkatan kinerja pemerintahan desa terkait 
perlindungan lingkungan. Minimum untuk kinerja Kabupaten/Kota atau Desa terbaik dan 
terendah, paling tidak mendapatkan insentif tidak kurang dari 300 juta per Kabupaten/

Kota.

Dalam memilih skema, sebagaimana dijelaskan pada dijelaskan sebelumnya. Ada 2 cara 
alternatif yang dapat dilakukan, pertama tetap dengan skema reformulasi, tetapi memin-
imalisir jumlah Kabupaten/Kota yang menerima insentif misalnya top 3 (3 daerah terbaik) 

atau top 5 (5 daerah terbaik), supaya Kabupaten/Kota dapat termotivasi, berlomba-
lomba menjadi yang terbaik.

16 Pasal 96 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan PP No.43 Tahun 2014
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3.3.3.4 Penggunaan DBH-DR/Sisa DBH-DR Sebagai  
  Pendanaaan Insentif Fiskal Berbasis Ekologi  
  TAPE dan TAKE

  Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi 
yang selanjutnya disebut DBH-DR adalah bagian daerah yang berasal dari 
penerimaan sumber daya alam kehutanan dana reboisasi. Pada tahun 2022 
pemerintah melakukan perluasan penggunaan DBH-DR/Sisa DBH-DR, melalui 
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, 
Pemantauan, dan Evaluasi DBH SDA Dana Reboisasi menggantikan PMK No. 
19/2021. Hal ini ditujukan untuk merespon kebutuhan bidang kehutanan sesuai 
dengan kewenangan, kebutuhan dan karakteristik daerah, serta memaksimal-
kan penggunaan alokasi DBH DR dan sisa DBH DR yang belum terserap di daer-
ah. Penggunaan DBH-DR/Sisa DBH-DR ini dimasukkan dalam bentuk bantuan 
keuangan.

Tabel 3.4 Perluasan Cakupan Penggunaan Dana DBH-DR berdasarkan 
PMK No.216/PMK.07/2021

Sumber: Pattiro, Kebijakan DBH DR Tahun 2022 Dan Peluang Optimalisasi Penggunaannya Bagi Provinsi Dan 
Kabupaten/Kota, 2022
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Pada PMK No.216/PMK.07/2021 terkait Penggunaan Dana DBH-DR/Sisa DBH-DR 
terbagi menjadi tiga skema terkait pembiayaan yaitu:

1. Untuk program prioritasi DBH-DR/ sisa DBH-DR dialokasikan sebesar 90 
persen

2. Untuk program yang dapat mendukung perekonomian yaitu melalui pro-
gram strategis lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah, paling tinggi 30 
persen dari alokasi dbh-dr/ sisa DBH-DR

3. Untuk kegiatan penunjang  paling tinggi 10 persen dari alokasi DBH-DR/ 
sisa DBH-DR Lebih lanjut mengenai skema penggunaan DBH-DR disajikan 
pada gambar 3.6

Gambar 3.6 Skema Penggunaan DBH – DR Berdasarkan PMK 
No.216/PMK.07/2021 

Sumber: Pattiro, Kebijakan DBH DR Tahun 2022 Dan Peluang Optimalisasi Penggunaannya Bagi Provinsi Dan 
Kabupaten/Kota, 2022
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PMK No.216/PMK.07/2021, memberikan kewenangan kepada pemerintah daer-
ah untuk menggunakan alokasi DBH-DR/Sisa DBH-DR sebesar 30 persen untuk 
dipergunakan sebagai program strategis lainnya. Peruntukannya dapat digu-
nakan untuk program/kegiatan terkait perlindungan sosial, pemulihan ekonomi 
di daerah, pemberian insentif kinerja LHK, dengan tetap memberikan manfaat 
bagi sector kehutanan.

1.   Program/Kegiatan Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Yaitu pemberian bantuan langsung tunai dalam rangka perlindungan sosial 
untuk masyarakat meliputi masyarakat disekitar hutan, dan/atau masyarakat 
lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dilaksanakan dengan porsi 
maksimal sebesar 15% dengan mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, 
meliputi:

a) Besaran bantuan.
b) Jangka waktu pemberian bantuan.
c) Kondisi pemberian bantuan dengan memperhatikan dampak pemberian  
     bantuan terhadap peningkatan pengelolaan hutan.

Dengan memperhatikan dampak pemberian bantuan terhadap peningkatan 
pengelolaan hutan.

2.   Program/ Kegiatan Penguatan Perekonomian Daerah
Yaitu pemberian bantuan modal, pemberdayaan UMKM yang terkait dengan 
produk perhutanan sosial, penguatan keterampilan, dll. Penguatan perekono-
mian ini dilakukan melalui :

a) Pemberdayaan UMKM yang terkait produk dari perhutanan sosial.
b) Dukungan standardisasi, sertifikasi, dan pemasaran produk UMKM yang  
     terkait produk dari perhutanan sosial.
c) Pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan.
d) Pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat di sekitar hutan.
e) Pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat di sekitar hutan 
     dalam rangka mendorong upaya pelestarian hutan.
f) Pengembangan destinasi pariwisata kehutanan.

3.  Program/ Kegiatan Pemberian insentif kinerja LHK
Yaitu pemberian insentif atas kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan ke-
hutanan dari provinsi kepada kabupaten/kota dan dari kabupaten/kota kepada 
desa. Kinerja LHK ini meliputi:

a) Kinerja pengelolaan sampah.
b) Kinerja pengelolaan air limbah.
c) Kinerja sanitasi lingkungan.
d) Kinerja rehabilitasi hutan dan lahan.

Untuk daerah pelaksana TAPE dan TAKE dalam pemberian insentif kepada daer-
ah dibawahnya yang menggunakan dana DBH-DR/Sisa DBH-DR dalam proses 
pelaksanaannya perlu mempertimbangkan :

a) Indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;
b) Kriteria kabupaten/kota atau desa penerima insentif;
c) Mekanisme penilaian kinerja; dan
d) Besaran insentif.
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Daerah diberikan kewenangan untuk menentukan indicator kinerja, mekanisme 
penilaian dan besaran indicator. Ketentuan tersebut kemudian dikonsulta-
sikan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementeri-
an Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk selanjutnya diatur dan ditetapkan 
melalui peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan perun-
dang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan ketentuan yang 
ditetapkan oleh kementerian/Lembaga terkait. Lebih lanjut mengenai tahapan 
penggunaan dana DBH-DR/Sisa DBH-DR sebagai skema pendanaan akan diba-
has pada bab replikasi TAPE dan TAKE.

3.3.3.5 Peran Pemangku Kebijakan

Kementerian Keuangan
 Menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan serta melakukan penyalu-
ran, pengawasan tentang penggunaan dana yang bersumber dari Transfer Ke 
Daerah dan Dana Desa. 

Kementerian Dalam Negeri
 Menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang di dalamnya men-
gandung antara lain pengaturan tentang belanja daerah sebagai dasar bagi 
pemerintah daerah untuk membiayai dan melaksanakan kegiatan-kegiatan 
yang bertujuan pada konservasi dan berbasis ekologis lainnya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup 
dan kehutanan, mengintegrasikan perencanaan dan mengawasi kegiatan 
dalam upaya perlindungan lingkungan hidup dan hutan maupun kegiatan 
yang bertujuan pada konservasi dan berbasis ekologis lainnya baik di nasional 
maupun di daerah. 

Bappenas
 Mengkoordinir semua usaha persiapan perencanaan dan persiapan 
pelaksanaan pembangunan, melakukan penilaian dan pengawasan dalam 
pelaksanaan perencanan pembangunan, serta melakukan penelitian dan 
penyelidikan untuk keperluan perencanaan pembangunan.

Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota)
 Kepentingan Kepala Daerah dalam kebijakan Ecological Fiscal Transfer 
adalah mengimplementasikan komitmen kebijakan berbasis ekologis yang 
dituangkan dalam RPJMD. Sedangkan perannya menerbitkan regulasi dalam 
bentuk Peraturan Kepala Daerah dalam pengimplementasian kebijakan Eco-
logical Fiscal Transfer di daerah.

Bappeda Provinsi dan Bappeda Kabupaten
 Pemerintah provinsi dan kabupaten melalui Bappeda sebagai koordi-
nator melibatkan OPD terkait untuk menyepakati indikator terukur yang akan 
digunakan. Single data method atau multi data  method seperti tutupan hutan, 
IKLH, dan sebagainya dapat digunakan sebagai referensi pendukung dalam 
Menyusun indikator terukur. Target dari indikator terukur tersebut dilakukan 
evaluasi setiap tahun oleh pemerintah ataupun Lembaga independent untuk 
mengetahui capaiannya. Tiap- tiap pemerintah daerah mempunyai skema 
TAPE yang berbeda berdasarkan relevansi dan ketersediaan data penyusun.
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OPD Terkait lainnya
 Pemerintah provinsi melalui Bappeda sebagai koordinator melibatkan 
OPD terkait untuk menyepakati indikator terukur yang akan digunakan. Single 
data method atau multi data  method seperti tutupan hutan, IKLH, dan se-
bagainya dapat digunakan sebagai referensi pendukung dalam Menyusun 
indikator terukur. Target dari indikator terukur tersebut dievaluasi setiap ta-
hun oleh pemerintah ataupun Lembaga independent untuk mengetahui ca- 
paiannya. Tiap-tiap pemerintah daerah mempunyai skema TAPE yang berbe- 
da berdasarkan relevansi dan ketersediaan data penyusun.

OPD lainnya yang terkait seperti:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), lingkupnya berkai-
tan dengan kebijakan TAKE. Karena penentuan indicator untuk TAKE perlu 
melakukan diskusi intens dengan DPMD yang memiliki kewenangan dalam 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pem-
bantuan di bidang pember-dayaan masyarakat dan desa.

2. Inspektorat, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah berperan sebagai 
Quality Assurance yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan 
secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tu-
juan organisasi.

3. Dinas lingkungan hidup dalam pelaksanaan TAKE lingkupnya berkaitan 
dengan penyusunan kriteria dan indicator  kebijakan TAKE di tingkat ka-
bupaten dan mengkoordinir kebijakan perlindungan lingkungan hidup di 
daerah.

4. Dinas Kehutanan. Dinas kehutanan  hidup dalam pelaksanaan TAPE lingk-
upnya berkaitan dengan penyusunan kriteria dan indicator  kebijakan TAPE 
di tingkat Provinsi dan mengkoordinir kebijakan perlindungan lingkungan 
hidup dan kehutanan di wilayah pelaksana TAPE.
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Dalam Menyusun indicator kinerja terdapat beberapa syarat yaitu:

1. Relevan; indikator kinerja harus berhubungan dengan apa yang diukur dan 
secara objektif dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau kesi-
mpulan tentang pencapaian apa yang diukur.

2. Penting/menjadi prioritas dan harus berguna untuk menunjukkan keber-
hasilan, kemajuan, atau pencapaian (accomplishment).

3. Efektif dan layak; data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja 
yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan bi-
aya yang layak.

lndikator kinerja yang baik dan cukup memadai, setidaknya memenuhi kri-
teria sebagai berikut18: 

1. Spesifik, indikator kinerja menggambarkan objak/subjek tertentu, tidak 
berdwimakna atau diinterpertasikan lain. 

2. Dapat diukur, indikator kinerja secara objektif dapat diukur baik yang ber-
sifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. Dapat Dicapai (attainable), indikator kinerja sesuai dengan usaha yang 
akan dilakukan pada kondisi yan diharapkan akan dihadapi.

4. Realistis
5. Kerangka waktu pencapaian (time frame) yang jelas
6. Menggambarkan hasil atau kondisi perubahan yang ingin dicapai

17 Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Petunjuk Penyusunan Indikator Utama, 2008. Hal 12
18 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Modul Keuangan Negara, 2011. Hal 24-25

3.3.4   Indikator TAPE dan TAKE 

3.3.4.1 Penggunaan Indikator Kinerja Dalam 
      TAPE dan TAKE

  Untuk mengukur capaian program dan kegiatan dalam perlindun-
gan lingkungan hidup maka pelaksanaan TAPE dan TAKE menggunakan in-
dicator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang 
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah 
ditetapkan organisasi17.

Mengapa Menggunakan Indikator Kinerja:

• Indikator berbasis kinerja merupakan uraian ringkas dengan menggu-
nakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan  pencapa-
ian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan.

• Indikator berbasis kinerja merupakan petunjuk (guideline) dalam rangka 
pencapaian tujuan atau sasaran, visi dan misi.
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3.3.4.2 Acuan Dalam Penyusunan Indikator TAPE   
  dan TAKE

Untuk mendukung pengukuran berbasis kinerja dalam pelaksanaan TAPE dan 
TAKE, diperlukan Kriteria dan Indikator lingkungan hidup yang akan menjadi 
dasar penghitungan capaian pelaksanaan program/kegiatan. TAF dan Koali-
si Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Perlindungan Lingkungan menyusun be-
berapa acuan dalam penyusunan indicator TAPE dan TAKE, yaitu19: 

19 The Asia Foundation, Naskah Kebijakan - Mengenalkan Skema Insentif Fiskal Berbasis Ekologi Di Indonesia : TAKE, TAPE dan 
TANE, 2019. Hal 7

1. Syarat utama dalam penyusunan 
instrumen TAPE dan TAKE harus  me-
menuhi dua kriteria, yaitu:

Sehingga setiap pemerintah daerah yang melakukan TAPE dan TAKE akan 
memiliki   Kriteria dan Indikator yang berbeda – beda, sesuai dengan kondisi 
daerahnya.

2. Penentuan Indikator dalam TAPE dan TAKE harus mengacu pada:

a. Kriteria Relevansi 
    Kriteria rele- vansi adalah pe-
nentuan kriteria yang didasari oleh 
tujuan dan prioritas pembangunan 
daer- ah dan indikator tersebut ada 
di dalam kewenangankabupaten/ 
kota.
b. Kriteria Ketersediaan Data 
       Indicator 
     Kriteria Ketersediaan Data In- di-
cator yaitu tersedianya data yang 
dapat diberlakukan di seluruh 
daerah pelaksana TAPE dan TAKE, 
tidak hanya di wilayah tertentu.

Syarat dalam kriteria ini bertujuan 
agar kriteria dan indikator yang di-
pakai untuk implementasi TAPE dan 
TAKE disesuaikan dengan kepentin-
gan pembangunan, isu, dan karakter-
istik daerah masing-masing-masing 
(biofisik, geografis, sejarah kerusakan/
kelestarian lingkungan).

a. Data /Indikator sebaiknya berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah
b. Data / Indikator harus dapat dikukur secara berkala dan berkelanjutan
c. Data/Indikator harus berdasarkan kewenangan daerah penerima 
      bantuan
d. Data/Indikator harus dapat diukur dan dilaksanakan di seluruh daerah 

area pelaksana.
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3. Prinsip penentuan indicator :

1. Indikator Masukan
Indikator ini berkaitan dengan segala sesuatu yang dibutuhkan agar  
program/kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan. Indika-
tor ini berkaitan dengan sumber dana, sumber daya manusia, material, 
waktu, teknologi, dsb. Contoh: Sumber Dana, RPJMD/RKPDES, RKPD/RKPDES,  
Dukungan Pemikiiran Tenaga Ahli, Dukungan Kebijakan Pusat, Kebijakan 
Daerah.

2. Indikator Keluaran
Indikator ini berkaitan dengan sesuatu yang diharapkan  langsung  di- capai 
dari suatu kegiatan yang dapat berupa   fisik   maupun   non- fisik.   Dengan    
membandingkan    indikator    keluaran    maka    instan- si dapat   menga-
nalisis   sejauh   mana   kegiatan   sudah   terlaksana sesuai dengan rencana. 
Misalnya: rencana, kebijakan, program, tersosial- isasi. Contoh: Jumlah izin 
yang dikeluarkan, Jumlah dokumen yang diproses, jumlah kelompok pen-
gelola sampah, Indeks lingkungan hidup, membaiknya pengelolaan per-
sampahan, dll.

Seperti diketahui, penetapan indicator pada TAPE dan TAKE disesuaikan den-
gan isu strategis terkait lingkungan dan isu strategis lainnya yang menjadi 
concern di daerah tersebut, sehingga masing – masing daerah akan memiliki 
indicator yang berbeda-beda dalam pelaksanaan TAPE dan TAKE. Berikut ada- 
lah contoh indicator TAPE dan TAKE yang digunakan oleh beberapa daerah:

Tabel 3.5  Indikator TAPE dan TAKE Di Daerah
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 Sumber: Data Olah FITRA dari berbagai sumber
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 Pelaksanaan insentif fiskal berbasis ekologi melalui skema TAPE dan TAKE 
di daerah tidak hanya dapat mendorong upaya perlindungan lingkungan, na-
mun juga dapat membuka ruang untuk mendorong pemberdayaan kelompok 
perempuan dan kelompok rentan dengan cara mengakomodasi program dan 
kegiatan yang responsif gender dan inklusi (GESI).

 Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial atau yang dikenal sebagai 
GESI merupakan sebuah upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dan 
untuk memastikan agar kelompok rentan dapat diakomodasi kepentingannya 
sehingga hak-hak mereka tidak terabaikan dan dapat dilindungi oleh nega-
ra maupun pemangku kepentingan di masyarakat. Komitmen pemerintah In-
donesia pada kesetaraan gender sudah menjadi prioritas sejak pengesahan 
Undang - Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang ratifikasi konvensi mengenai 
penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan juga In-
struksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gen-
der dalam pembangunan nasional.

Pendekatan metode dalam pelaksanaan GESI dapat mengacu pada dua hal 
utama , yaitu20:

Metode
Pelaksanaan 
GESI

Inisiatif	Spesifik	GESI
Yaitu mengatasi ketimpangan GESI yang ada dengan 
mengembangkan kegiatan yang berfokus GESI bagi perem-
puan dan kelompok rentan lainnya. Inisiatif ini memastikan 
kesetaraan akses dan kesempatan bagi perempuan dan 
kelompok rentan lainnya untuk berpartisipasi dan menerima 
manfaat.

Pengarusutamaan GESI
Yaitu memastikan GESI sebagai bagian integral dari desain, 
persiapan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelapo-
ran dari proyek di seluruh area hasil (outcome). Pengaru-
sutamaan GESI mempertimbangkan kebutuhan perempuan 
dan kelompok rentan lainnya dalam keluaran (output) dan 
hasil.

Mengapa Gesi Penting Untuk Didorong: 

1. Menjamin kesempatan setiap individu berpartisipasi setara dan memper-
oleh manfaat setara dalam sistem sosial-budaya-ekonomi-politik di berb-
agai tingkatan dalam kehidupan.

2. Menghapus hambatan institusional serta upaya memperluas akses baik se-
cara individu maupun kelompok terhadap pemenuhan hak asasi manusia.

3. Dengan adanya kebijakan yang berlandaskan pada perspektif GESI akan 
dapat mendorong tersedianya kebijakan dan program yang adil bagi per-
empuan, laki-laki dan kelompok rentan dalam akses, partisipasi, kontrol dan 
manfaat atas kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan.

20 Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Buku Panduan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi 
Sosial dalam Proyek Perubahan Iklim, 2021. Hal

3.3.4.3 Pelaksanaan TAPE dan TAKE Untuk 
  Mendorong Pengarusutamaan Gender dan  
  Inklusi Sosial (GESI) Di Daerah
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Box 3.3 Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu Kabupaten yang 
Menerapkan Skema Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologis 

(TAKE) Dengan Menggunakan Indikator Pembangunan Responsif 
Gender

Selain melakukan upaya perlindungan lingkungan,  melalui implementasi 
TAKE Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, juga berupaya untuk mendorong 
terwujudnya program dan kegiatan yang responsif gender yang diaktu-
alisasi melalui Peraturan Bupati Kubu Raya nomor 94 tahun 2021 tentang 
Tata Cara Pengalokasian Peny aluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi 
Hasil Pajak dan Restribusi Daer-ah tahun anggaran 2022. Lewat Peraturan 
Bupati tersebut, Pemkab Kubu Raya memasukkan kriteria Pembangunan 
yang Responsif Gender sebagai penilaian dalam perhitungan alokasi kin-
erja desa dengan melihat alokasi anggaran terhadap pemberdayaan per-
empuan, anak dan keluarga.

Dimana alokasi Kinerja Desa pada Kabupaten Kubu Raya dihitung dengan 
mem- perhatikan indicator pengelolaan sumber daya alam berbasis ekol-
ogis dan mitigasi perubahan iklim, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, 
pem- bangunan yang responsive gender serta tata Kelola keuangan desa 
den- gan persentase bobot indicator sebagai berikut:

a). 45% untuk pengelolaan sumber daya alam berbasis ekologis dan miti- 
gasi perubahan iklim
b). 10% untuk pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 
c). 15% untuk pempangunan yang responsive gender 
d). 30% untuk tata Kelola keuangan Desa
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Box 3.4 Penggunaan Analisis Gender Dan Inklusi Sosial Dalam Penyusunan 
Program Dan Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 

Di Provinsi Aceh 

Provinsi Aceh mendorong terlaksananya lntegrasi Pengarus Utamaan Gender 
(PUG) dan Inklusi Sosial dalam pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 
melalui pelaksanaan kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2020 Ten-
tang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dan Inklusi Sosial Dalam Pemba-
ngunan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh.  Pelaksanaan kebijakan 
ini bertujuan untuk:

1. Mengintegrasikan PUG dan inklusi sosial dalam kebijakan, perencanaan dan 
penganggaran;

2. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran yang responsif 
gender dan inklusi sosial;

3. Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan yang responsif 
gender dan inklusi sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-mas-
ing; 

4. Menguatnya partisipasi publik yang responsif gender dan inklusi sosial.

Dengan adanya kebijakan tersebut menjamin tersedianya kebijakan dan pro-
gram yang adil bagi perempuan, laki-laki dan kelompok rentan dalam akses, 
partisipasi, kontrol dan manfaat dalam rangka untuk mengurangi kesenjan-
gan perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan 
manfaat atas kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan Pengarus Utamaan 
Gender (PUG) dan Inklusi Sosial dalam bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan Inklusi Sosial Bidang Lingkun-
gan Hidup dan Kehutanan tersebut diterapkan pada beberapa program priori-
tas seperti:

a. Pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
b. Penyusunan dan penilaian dokumen lingkungan;
c. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, in-

formasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah dan kajian lingkungan 
hidup strategis;

d. Pengelolaan persampahan dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
e. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
f. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan;
g. Penyelesaian konflik tenurial dan batas kawasan hutan; dan
h. Rehabilitasi hutan dan lahan.
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3.3.4.4  Langkah Menyusun Kriteria dan Indikator

Penyusunan Kriteria dan Indikator TAPE dan TAKE terbagi dalam beberapa 
tahapan, yaitu:

1. Tentukan Kriteria berdasarkan Isu Strategis terkait Lingkungan di  
daerah yang mau didorong. Penentuan Kriteria dapat merujuk pada Indeks 
KLHK, Indeks Desa Membangun, Indeks lain yang ditetapkan atau dapat 
juga merujuk pada Isu Strategis daerah yang terdapat pada RPJMD, atau  
dokumen daerah lainnya.

2. Setelah menentukan kriteria, kemudian tentukan Indikator dari masing – 
masing kriteria. Indikator dapat ditentukan dengan merujuk pada program/
kegiatan yang dapat berkontribusi pada pencapaian Kriteria.

No Kriteria Indikator

1 Peningkatan Tutupan 
hutan dan lahan di 
Kawasan TAHURA 
dan Areal Penggu-
naan Lain (APL)

1. Adanya peraturan dan kebijakan terkait per-
lindungan hutan dan lahan di Kawasan TAHU-
RA dan APL yang diterbitkan Kabupaten/Kota

2. Proporsi realisasi anggaran untuk kegiatan 
perlindungan dan pengelolaan hutan dan 
lahan di Kawasan TAHURA dan di APL terhadap 
total pagu anggaran

3. Proporsi capaian luas tutupan hutan dan lah-
an di APL dan TAHURA terhadap luas APL Kabu-
paten/Kota

2. Pengelolaan dan 
Pengurangan 
Sampah

1. Adanya peraturan dan kebijakan terkait pen-
gelolaan dan pengurangan sampah

2. Proporsi anggaran terkait pengelolaan dan 
pengurangan sampah

3. Proporsi realisasi capaian terhaddap target

3. Kriteria dan Indikator yang telah disepakati, harus diberikan bobot nilai, 
hal ini untuk mempermudah penghitungan dalam menentukan capaian  
kinerja.

4. Tentukan Persentase Bobot pada masing-masing kriteria dan indicator 
berdasarkan pada prioritas yang ingin didorong oleh daerah.

Tabel 3.6 Contoh Kriteria Dan Indikator 
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No Kriteria Bobot Indikator Bobot

1 Peningka-
tan Tutupan 
hutan dan 
lahan di 
Kawasan 
TAHURA dan 
Areal Peng-
gunaan 
Lain (APL

30% Adanya peraturan dan kebijakan terkait 
perlindungan hutan dan lahan di Ka-
wasan TAHURA dan APL yang diterbitkan 
Kabupaten/Kota

10%

Proporsi realisasi anggaran untuk ke-
giatan perlindungan dan pengelolaan 
hutan dan lahan di Kawasan TAHURA 
dan di APL terhadap total pagu angga-
ran

10%

Proporsi capaian luas tutupan hutan 
dan lahan di APL dan TAHURA terhadap 
luas APL Kabupaten/Kota 

10%

2 Pengelo-
laan dan 
Pengu-
rangan 
Sampah

35% Adanya peraturan dan kebijakan terkait 
pengelolaan dan pengurangan sampah

15%

Proporsi anggaran terkait pengelolaan 
dan pengurangan sampah

10%

Proporsi realisasi capaian terhaddap 
target

10%

5. Tentukan nilai untuk setiap kegiatan yang telah dilakukan pada indicator.  
Pemberian bobot nilai pada masing – masing indicator dapat disesuaikan 
dengan nilai range yang ditentukan, contoh:

NO Indikator Proporsi nilai 
per Bobot

Nilai Bobot masing-masing 
Kegiatan di Indikator

1 Jumlah Kegia-
tan Pencegahan 
Karhutla yang 
Dilakukan

Bobot Indikator 
ini: 25%

Nilai pembobotan mengikuti ukuran 
sebagai berikut :

Nilai Bobot Jumlah Kegiatan yang 
dilakukan oleh daerah 
A

1 1-4 kegiatan

2 5-8 kegiatan

3 9-12 kegiatan

4 12-15 kegiatan

5 diatas 15 kegiatan

Tabel 3.8 Contoh Pemberian Nilai Bobot pada Indikator

Tabel 3.7 Contoh Bobot Nilai Pada Masing – Masing Kriteria Dan Indikator
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Tabel 3.9 Contoh Matriks Penilaian Kinerja bidang LHK Kabupaten/Kota

21  Contoh perhitungan TAPE juga dapat disesuaikan dengan model perhitungan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis 
Ekologi (TAKE), hanya saja kriteria dan indikatornya disesuaikan dengan isu strategis pembangunan Kabupaten dan tingkat 
kewenangan lokal skala desa.

 Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi atau umumnya disebut 
TAPE21 merupakan model pengalokasian belanja transfer Provinsi kepada Ka-
bupaten/Kota berdasarkan pertimbangan kinerja ekologi yang sudah dicapai. 
TAPE menjadi bagian dari implementasi teori direct performance budgeting, 
dimana dalam teori tersebut menjalankan format pengangggaran publik yang 
telah secara langsung dikaitkan dengan informasi kinerja terhadap model 
pengalokasian atau menentukan alokasi besaran anggaran publik. Pada con-
toh perhitungan TAPE sudah dibuatkan contoh matriks penilaian kinerja dan 
perhitungan alokasi TAPE Kabupaten/Kota. Sebagai ilustrasi Provinsi Sukahutan 
sudah menentukan kriteria dan indikator penilaian kinerja bidang ekologi ses-
uai dengan isu strategis yang menjadi target pembangunan lingkungan hidup 
dan kehutanan Provinsi, yang disesuaikan juga terhadap kewenangan Kabu-
paten/Kota. Berikut ini adalah contoh matriks indikator penilaian yang terdi-
ri dari kriteria dan indikator serta bobot yang sudah ditentukan pada mas-
ing-masing kriteria/indikator, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut 
ini:

3.3.5  Contoh Perhitungan Transfer Anggaran Provinsi  
   Berbasis Ekologi (TAPE)
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Berikut ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam perhitungan 
kinerja dan alokasi anggaran TAPE.

Langkah 1: Mengisi jawaban atas pernyataan/pertanyaan indikator,  
kemudian menentukan skor sesuai dengan kategorisasi/norma penilaian-
nya.

 Pengisian instrumen penilaian kinerja Kabupaten/Kota, dapat dilakukan 
dengan cara melakukan self assessmen penilaian kepada Kabupaten/Kota 
melalui instrumen questioner. Atau, apabila indikator yang dinilai adalah ind-
ikator umum (atau data indikator tersebut rutin dikeluarkan oleh Badan Pusat 
Statistik), maka dapat digunakan data yang tersedia tersebut untuk menjawab 
indikator dalam instrumen assessmen. Data yang tersedia adalah data yang 
dikeluarkan oleh lembaga remsi pemerintah, seperti BPS, K/L, OPD terkait, dan 
lembaga resmi lainnya.

 Contoh: Indikator kinerja “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)” atau 
“Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)” maka pemerintah Provinsi dapat 
menggunakan data IKLH yang dihimpun oleh Dinas Lingkungan Hidup atau 
OPD terkait.

 Untuk menilai indikator tersebut dapat dilakukan dengan cara, seperti 
(1) melalui instrumen yang dibuat dapat ditanyakan atau dikonfirmasi kepa-
da pemerintah Kabupaten/Kota. Cara kedua dapat dilakukan oleh pemerintah 
Provinsi melalui permohonan data yang dihimpun oleh Dinas LH atau OPD ter-
kait.

 Contoh lainnya, dari kriteria Tutupan Hutan Lahan di TAHURA dan APL 
pada indikator kebijakan daerah terkait upaya perlindungan Tutupan Hutan/
Lahan di TAHURA dan APL, yang dinilai adalah ada atau tidaknya kebijakan 
daerah terkait upaya pengelolaan sampah, kemudian dilihat juga bentuk atau 
jenis kebijakannya. 

 Sebagai contoh, jawaban dari Kota Adipura memiliki kebijakan dalam 
bentuk peraturan Walikota nomor 5 tahun 2019 tentang TAHURA Gaharu. Se-
mentara Kabupaten Cemara 2 hanya memiliki Surat Seruan Kepala Daerah 
mendorong peran serta masyarakat untuk berpartsipasi dan terlibat dalam 
penghijauan tingkat rumah tangga. Maka disebutkan jenis/bentuk kebijakan 
yang dimiliki dari Kabupaten/Kota tersebut, kemudian menentukan skor sesuai 
kategorisasi norma penilaiannya.
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Tabel 3.11 Proporsi Anggaran terkait Pengelolaan dan Pengurangan Sampah 

Maka dari isian/jawaban atas indikator tersebut diberikan skor sesuai dengan 
kategorisasi norma penilaiannya. Sebagaimana diberikan skor pada tabel 
berikut:

Berikut ini adalah contoh bagian dari matriks indikator penilaian kinerja, bobot 
dan norma penilaiannya. 

Tabel 3.10 Indikator Kebijakan Perlindungan Hutan 
dan Lahan di TAHURA dan APL
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Langkah 2: Menghitung DBx (Skor dikalikan dengan Bobot pada  
masing-masing indikator)
 
 Apabila skor pada masing-masing indikator sudah didapatkan, maka 
langkah berikutnya adalah menghitung DBx atau menghitung hasil skor dika-
likan dengan bobot pada masing-masing indikator.

Tabel 3.12 Contoh Perhitungan DBx (skor dikalikan bobot indikator)

DBx adalah skor dikalikan bobot indikator

 Sebagai contoh sebagaimana tabel 4 di atas, maka untuk menghitung 
DBx Kabupaten Gaharu 1, dengan mengkalikan skor indikator 1.1 yaitu 2, dika-
likan dengan 10%, kemudian skor indikator 1.2 yaitu 1 dikalikan dengan 10%, dan 
seterusnya sampai pada skor indikator 3.3 yaitu 2 dikalikan dengan 10%.

Maka untuk Kabupaten Gaharu 1, didapatkan hasil sebagai berikut:

DBx adalah skor dikalikan bobot indikator

 Perhatikan kotak kuning, pada kotak tersebut adalah hasil perhitungan 
skor dikalikan dengan bobot pada masing-masing indikator (BDx)
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Langkah 3: Mengakumulasi/Aggregasi BDx, kemudian menyesuaikan  
dengan rasio akhir 1.

 Apabila hasil BDx (skor x bobot) sudah dihitung, maka pada tahapan se-
lanjutnya adalah mengakumulasi atau menjumlahkan seluruh BDx pada mas-
ing-masing indikator. Kemudian membuat skor akhir dengan rasio 1 sebagai 
nilai maksimum. Dengan cara hasil akumulasi BDx dibagi dengan dinilai skor 
maksimum, yaitu 4. Sebagai contoh, pada Kabupaten Gaharu 1, nilai akumulasi 
dari: 
BDx adalah 0,200 + 0,100 + 0,000 + 0,200 + 0,000 + 0,000 + 0,100 + 0,200 + 0,200 
+ 0,200 = 1,200. 
Kemudian membuat skor akhir (IKD) dengan rasio 1 (atau nilai maksimum 1) 
dengan cara membagi dengan nilai skor maksimum yaitu 4. Jadi nilai skor akhir 
dari IKD Kabupaten Gaharu 1 adalah 1,200 : 4 = 0,300.

Langkah 4: Menghitung alokasi TAPE berdasarkan nilai kinerja dari  
masing-masing Kabupaten/Kota.

Pada tahap akhir dari model pengalokasi TAPE adalah menentukan pagu alo-
kasi TAPE berdasarkan nilai kinerja IKH masing-masing Kabupaten/Kota. Cara 
menghitung pagu alokasi TAPE per Kabupaten/Kota dengan rumus, sebagai 
berikut:

Jadi dari rumus atau formula tersebut, diketahui bahwa:
Total Pagu Alokasi TAPE = 5.000.000.000,-

Nilai IKH Kabupaten Gaharu 1 = 0,300
Nilai akumulasi IKH = 4,340

Jadi dari perhitungan tersebut, alokasi TAPE Kabupaten Gaharu 1 sebesar 
Rp345.622.120,- 
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4.1 Replikasi Transfer Anggaran Provinsi Berbasis 
 Ekologi (TAPE)

 Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) adalah insentif fiskal 
yang diberikan dari pemerintah provinsi kepada daerah kabupaten/kota yang 
memiliki komitmen terhadap pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. 
Dasar pelaksanaan TAPE di provinsi ditetapkan melalui peraturan gubernur. 

 Skema TAPE di Indonesia pertamakali diterapkan di Provinsi Kalimantan 
Utara (Kaltara), yang diaktualisasikan melalui Peraturan Gubernur No. 6 tahun 
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara No. 49 ta-
hun 2018 tentang Tata cara pemberian, penyaluran dan pertanggungjawab 
bantuan keuangan khusus pemerintah provinsi Kalimantan Utara yang dida-
lamnya memberikan insentif keuangan kepada pemerintah Kabupaten/Kota 
yang berkinerja baik dalam pengelolaan ekologi/lingkungan hidupnya. Kemu-
dian TAPE mulai direplikasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi 
Selatan (tahap proses penyusunan), dll.

4.1.1   Tujuan Pelaksanaan TAPE

 Pelaksanaan TAPE merupakan komitmen pemerintah daerah untuk men-
dorong pembangunan hijau, adapun  dilaksanakannya skema TAPE ini bertu-
juan untuk :

a. Mempercepat pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten/Kota, 
Provinsi dan Nasional.

b. Mendukung peningkatan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana 
dasar bagi masyarakat.

c. Meningkatkan sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/
Kota.

d. Mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan

4.1.2   Kerangka Regulasi Pelaksanaan TAPE

 Regulasi yang dijadikan dasar dalam  pelaksanaaan  TAPE terbagi men-
jadi 2 bagian yaitu regulasi terkait transfer fiskal antar pemerintah dan regulasi 
insentif ekologi:

Sumber: Regulasi terkait, diolah FITRA 

Tabel 4.1 Kerangka Regulasi Pelaksanaan TAPE 
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4.1.3    Skema Pendanaan TAPE

 Skema Pendanaan TAPE Berasal Dari Bantuan Keuangan Dari Provinsi 
Ke Kab/Kota.  Bantuan keuangan adalah dana yang diterima dari Daerah lain-
nya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemam-
puan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya22. Bantuan keuangan yang 
diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota bertu-
juan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah 
penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang men-
jadi kewenangan penerima bantuan. 

 Saat ini implementasi skema pendanaan TAPE dalam kebijakan angga-
ran dilakukan melalui Pengalokasian Dana Transfer Bantuan Keuangan Khu-
sus (BKK) berbasis ekologi dari Pemerintah Provinsi kepada Kab/Kota. Skema 
pendanaan ini dapat berasal dari dana APBD Provinsi, Dana DBH-DR/Sisa DBH-
DR, dll. Nomenklatur untuk jenis belanja bantuan keuangan khusus berdasar-
kan Kepmendagri No.050-5889/2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan in-
ventarisasi pemuktahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan 
pembangunan dan keuangan daerah yaitu pada:

Sumber: Kepmendagri No.050-5889/2021

 Sumber Pendanaan Insentif TAPE Dapat Berasal Dari Dana DBH-DR/
Sisa DBH-DR Dalam Bentuk Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota23 . Kerang-
ka regulasi penggunaan dana DBH-DR/Sisa DBH-DR adalah PMK No.216/
PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH SDA Dana 
Reboisasi, dimana didalamnya mengatur mengenai pemberian insentif atas 
kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan dari provinsi kepada ka-
bupaten/kota dan dari kabupaten/kota kepada desa.

Tabel 4.2 Kode Akun Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Dari Provinsi 
Ke Kab/Kota

22 PP nomor 12 tahun 2019, Pasal 45 ayat 1. Hal 38
23 DJPK Kemenkeu, Paparan Kebijakan Dana Bagi Hasil Kehutanan Dana Reboisasi pada Workshop Optimalisasi Sisa DBH DR di 
Prov Riau, 2022



Buku Panduan: TAPE dan TAKE     |     43

Tahapan Penyusunan RKP untuk Sumber Pendanaan Insentif TAPE yang  Dari  
Dana  DBH-DR/ Sisa DBH-DR:

1. Gubernur membentuk coordinator pengelola penggunaan DBH-DR untuk 
mempermudah proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan.

2. Kepala Daerah provinsi menyusun RKP DBH-DR dengan mengoptimalkan 
seluruh anggaran Sisa DBH-DR Provinsi tahun sebelumnya dan DBH-DR ta-
hun anggaran berjalan.  RKP DBH-DR memuat mengenai:

a. Anggaran DBH-DR dan sisa DBH-DR Provinsi.
b. Rincian dan lokasi kegiatan.
c. Target keluaran kegiatan.
d. Rincian pendanaan kegiatan.
e. Metode pelaksanaan kegiatan.
f. Kegiatan penunjang.

3. Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 
dan Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi melaksanakan pembahasan 
RKP DBH-DR bersama Pemerintah Daerah Provinsi secara bergantian, yang 
dilakukan paling lambat minggu keempat bulan November.

4. Pembahasan RKP DBH-DR dilakukan dengan memperhatikan:

a. Target capaian keluaran.
b. Kesesuaian kegiatan dengan peraturan perundang-undangan.
c. Besaran penganggaran penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi.
d. Besaran persentase kegiatan penunjang.

5. RKP DBH-DR yang dinyatakan tidak sesuai selanjutnya disampaikan Kembali 
kepada daerah untuk dilakukan perbaikan.

6. RKP DBH-DR yang telah diperbaiki kemudian dikirimkan Kembali ke Kement-
erian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,Kementerian Dalam Negeri, dan Ke-
menterian Keuangan dibahas bersama. 

7. RKP DBH-DR yang telah sesuai dituangkan kedalam berita acara hasil pem-
bahasan yang ditandatangani oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan, 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, 
dan Pemerintah Daerah.

 Dalam penyusunan TAPE dengan skema pendanaan menggunakan 
bantuan keuangan khusus yang berasal dari Dana DBH-DR, sebenarnya proses 
replikasi tahapan TAPE tidak tidak jauh berbeda. Pada PMK No.216/ PMK.07/2021 
tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH SDA Dana Reboisasi ter- 
dapat ketentuan bahwa daerah perlu mengatur mengenai pelaksanaan kegia- 
tan seperti indikator kinerja, mekanisme penilaian, dan besaran indicator yang 
kemudian ditetapkan melalui peraturan kepala daerah dengan berpedoman 
pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daer- 
ah dan ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian negara/lembaga terkait.

 Umumnya daerah yang melakukan TAPE teah membuat semua  keten-
tuan tersebut, dan tahapan yang perlu dilakukan oleh daerah pelaksana TAPE 
tinggal mengkonsultasikan ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan seper-
ti indikator kinerja, mekanisme penilaian, dan besaran indikator dengan 3 Ke-
menterian (Kementerian Keuangan, Kementerian dalam Negeri, kementerian 
lingkungan hidup dan kehutanan).
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4.2 Pelembagaan TAPE

 Agar bisa dilaksanakan secara berkelanjutan, perlu dilakukan pelem-
bagaan TAPE melalui kerangka regulasi di dalam perencanaan dan pengang-
garan daerah. TAPE dapat dimasukkan dalam dokumen perencanaan (RPJPD, 
RPJMD, RKPD) dan dokumen terkait penganggaran daerah, serta dokumen lain 
yang relevan, seperti RAD-GRK untuk  selanjutnya disahkan dalam bentuk reg-
ulasi daerah (peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah)25.

4.2.1    Tahapan Replikasi Penyusunan TAPE

 Proses tahapan penyusunan TAPE terdiri dari perencanaan, identifikasi 
dan penetapan indicator, penyusunan dan penetapan draft regulasi pelak-
sa- na tape, pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi. Proses penyusu-
nan TAPE sebaiknya dapat mengikuti momentum waktu penyusunan perenca- 
naan pembangunan dan penganggaran daerah, hal ini dimaksudkan untuk 
mempermudah pada proses implementasi. 

Nomenklatur untuk jenis insentif fiskal ini berdasarkan Surat Sekjen Kemend-
agri Keuda No. 906/2114/SJ, 19 April 2022, tentang Hasil Inventarisasi, Kodefi-
kasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah Terkait 
DAK TA 2022, DBH-DR TA 2022, DBH CHT TA 2022, Usulan Kemendikbudristek dan 
Kemenkes24 , yaitu:

24 Dir. Bina Keuda Kemendagri, Paparan Sinergi Kebijakan Pemetaan Dan Penganggaran Dalam APBD Atas Penggunaan 
Sumber Pendanaan DBH-DR, 2022
25 The Asia Foundation, Naskah Kebijakan - Mengenalkan Skema Insentif Fiskal Berbasis Ekologi Di Indonesia: TAKE, TAPE dan 
TANE, 2019.Hal.1

Tabel 4.3 Tabel Kodefikasi, Nomenklatur Insentif Kinerja Daerah untuk 
DBH-DR/Sisa DBH-DR Provinsi

Sumber: Surat Sekjen Kemendagri Keuda No. 906/2114/SJ, 19 April 2022

Adapun rincian dari setiap tahapan adalah sebagai berikut:
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1. Perencanaan
Tahapan perencanaan merupakan …..selain untuk mengidentifikasi kondisi di 
wilayah pelaksana tape, pada proses ini juga membangun komitmen awal an-
tara berbagai stakeholder. Adapun rincian proses pada tahapan perencanaan 
adalah sebagai berikut :

Melakukan Kajian Awal Oleh Pemerintah Provinsi
Proses yang dilakukan pada tahapan ini yaitu :
a) Melakukan kajian terkait gambaran umum daerah dan isu strategis   
      dan isu lingkungan hidup di daerah; 
     Gambaran umum kondisi daerah dan Isu Strategis di daerah akan    
     menjelaskan mengenai:
 1) kondisi geografi dan demografi
 2) potensi sumber daya daerah
 3) kondisi ekonomi daerah
 4) indikator capaian kinerja pemerintahan daerah provinsi dan    
      kabupaten/kota.

Kajian awal tersebut akan memberikan gambaran awal tentang keberhasi-
lan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini, serta mengidentifika-
si factor yang perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian berhasilan 
pembangunan daerah provinsi dan kabupaten/kota Kajian ini juga ditujukan 
untuk memetakan permasalahan lingkungan hidup secara lintas kabupaten/
kota/desa dalam rangka pencapaian upaya perlindungan lingkungan hidup.

b) Melakukan Kajian Kebijakan Anggaran Di Tingkat Daerah; 
      Kajian ini untuk mengidentifikasi kemampuan fiscal daerah dan pos – pos       
     sumber pendanaan dalam menyiapkan skema transfer fiscal berbasis ekologi 
    TAPE.
c) Melakukan Konsultasi Public Dan Diskusi Multipihak; 
     Proses ini dilakukan untuk menyatukan pandangan dalam rangka 
    pengembangan ekologi fiscal transfer di wilayah setempat, pelaksanaannya  
    melibatkan Pemerintah Pusat, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat  
    Sipil, Akademisi, dll.
d) Membentuk

Pihak Yang Terlibat : 
Pelaksanaan desk review ini perlu melibatkan beberapa stakeholder, seperti :
 a) Bappeda Provinsi, Kabupaten/Kota
 b) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi, Kabupaten/Kota
 c) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi
 d) OPD lain yang relevan
 e) Masyarakat Sipil
 f) Akademisi
Dokumen yang dibutuhkan : 
Beberapa Dokumen yang diperlukan sebagai bahan dalam kajian awal 
diantaranya:

• RPJMN
• RKP
• RPJMD Provinsi/Kab/Kota
• RKPD Provinsi /Kab/Kota 
• RKPDesa
• APBD Daerah 
• Anggaran Dana Transfer yang diterima daerah 
• Data geografi dan demografi daerah
• Profil Lingkungan hidup daerah
• Status Lingkungan hidup daerah
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Dokumen yang dihasilkan dari pelaksanaan kajian awal adalah: 
 a) Hasil kajian isu strategis daerah dan isu lingkungan hidup di daerah
 b) Hasil kajian kebijakan anggaran dan potensi pendanaan
2. Identifikasi Dan Penetapan Indicator

Pada tahapan ini, pemerintah provinsi mengidentifikasi indicator kinerja ber-
basis lingkungan hidup (ekologi) yang akan digunakan sebagai indicator TAPE. 
Pada tahapan ini, beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu :

1. Melakukan	identifikasi	indicator	kinerja	berbasis	lingkungan	untuk	
       digunakan di wilayah pelaksana; 

Kajian ini untuk mengidentifikasi indicator lingkungan hidup yang mungkin 
dapat dilakukan oleh kabupaten dan kota dengan mensinkronkannya pada 
hasil kajian isu strategis daerah dan isu lingkungan hidup di daerah. Proses 
ini melibatkan perangkat daerah di tingkat provinsi dan kab/kota di wilayah 
pelaksana TAPE.

2. Menyusun kriteria, indicator, dan bobot nilai, skema pagu anggaran yang 
akan dipergunakan;
Pada proses ini dilakukan penyusunan kriteria, indicator, bobot nilai yang 
akan digunakan oleh daerah pelaksana. penyusunan indikator mengacu 
pada ketentuan :
a) Ketersediaan data dan informasi.
b) Indikator berpengaruh pada perbaikan dan pelestarian  lingkungan hidup.
c) Kriteria dan indikator yang digunakan bersifat general dan dapat dipenuhi   
     oleh semua kab./kota di wilayah pelaksana TAPE.
d) Menentukan Skema Pagu Anggaran yang akan digunakan.

3. Melakukan Konsultasi Public Dan Diskusi Multipihak terkait kriteria dan 
       indicator kinerja berbasis lingkungan yang akan digunakan.

Proses ini ditujukan untuk memastikan bahwa kriteria, indicator, dan bobot 
nilai yang akan digunakan telah disesuaikan dengan kondisi di daerah dan 
dapat dicapai oleh seluruh kab/kota di wilayah pelaksana.

4. Penetapan Indikator kinerja berbasis lingkungan
Indikator kinerja berbasis lingkungan hidup yang telah disepakati kemudian 
disusun menjadi draft indicator TAPE.

Pihak Yang Terlibat : 
Pelaksanaan desk review ini perlu melibatkan beberapa stakeholder, seperti :
 a) Bappeda Provinsi, Kabupaten/Kota
 b) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 c) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
 d) Masyarakat Sipil
 e) Akademisi
Dokumen yang dibutuhkan : 
Beberapa Contoh dokumen yang diperlukan sebagai bahan dalam kajian awal 
diantaranya:
 a) Indeks Lingkungan Hidup
 b) Indeks Desa Membangun
 c) Indeks Kebersihan Udara
 d) Indeks Kualitas Air 
 e) Pengelolaan Sampah
 f) Status Lingkungan Hidup Daerah
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3. Penyusunan dan Penetapan Draft Regulasi pelaksana TAPE

Pada tahapan ini Pemerintah Provinsi melakukan penyusunan dan penetapan 
Regulasi Pelaksana TAPE, dimana dilakukan penyusunan formulasi TAPE yang 
kemudian ditetapkan oleh biro hukum provinsi dalam bentuk peraturan guber-
nur. Kegiatan yang dilakukan yaitu :
 a) Tim penyusun melakukan pembahasan rancangan regulasi
       pelaksanaan TAPE
 b) Penyepakatan format  Ranpergub
 c) Penyusunan draft Ranpergub
 d) Penyepakatan draft kriteria dan indicator yang telah
      disusun sebelumnya 
 e) Melakukan konsultasi draft Ranpergub kepada TAPD
 f) Ranpergub yang telah difinalisasi kemudian ditetapkan
     menjadi pergub.

Pihak Yang Terlibat : 
Pelaksanaan Penyusunan dan Penetapan Draft Regulasi pelaksana TAPEini perlu 
melibatkan beberapa stakeholder, seperti :
 a) Pemerintah Provinsi/Kabupaten
 b) DPRD Provinsi
 c) Akademisi
 d) Masyarakat SIpil 
Dokumen yang dibutuhkan : 
Beberapa Contoh dokumen yang diperlukan sebagai bahan Penyusunan dan 
Penetapan Draft Regulasi pelaksana TAPE:
 a) Draft kriteria, indicator, dan bobot nilai TAPE
 b) Draft Ranpergub
Dokumen	yang	dihasilkan	dari	pelaksanaan	Identifikasi	Dan	Penetapan
Indicator adalah: 
Pergub Pelembagaan TAPE

Dokumen	yang	dihasilkan	dari	pelaksanaan	Identifikasi	Dan	Penetapan	Indi-
cator adalah:

a) Draft kriteria, indicator
b) Draft bobot nilai TAPE

4. Pelaksanaan Kebijakan

Implementasi TAPE

Adalah proses assesment kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam melak-
sanakan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan indicator yang telah 
ditetapkan. Terdapat beberapa tahapan dalam implementasi TAPE, yaitu :

1. Persiapan di Provinsi, beberapa kegiatan yang dilakukan adalah :
b. Persiapan dokumen TAPE
c. Rapat koordinasi OPD
d. Penyusunan tim teknis penilai TAPE
e. Proses SK tim penilai TAPE

Pelaksanaan TAPE mengikuti tahun anggaran berjalan di pemerintah daerah.  
Lebih lanjut mengenai timeline dari pelaksanaan TAPE dapat mengikuti contoh  
berikut :
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Sumber: Timeline TAPE Kaltara
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2. Tahapan Persiapan di Kabupaten / Kota : Self assessment :
 Pada tahapan ini dilakukan beberapa proses, yaitu:

 a) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan self-assessment
     dengan melakukan pengisian data pada form yang disediakan oleh  
     pemerintah provinsi.
 b) Proses pengisian dilakukan secara mandiri sesuai dengan kondisi di  
      kabupaten/kota.
 c) Pemerintah kabupaten/kota melampirkan dokumen – dokumen pen 
      dukung sebagai bagian dari alat verifikasi.
 d) Form isian dan alat verifikasi kemudian dikirimkan kembali kepada    
      tim verifikasi Provinsi.
Contoh dari form self assessment dapat dilihat pada lampiran.

3. Tahapan	Verifikasi	Dan	Penilaian	Oleh	Tim	Penilai	Provinsi:
 Pada tahapan ini dilakukan beberapa proses, yaitu:

 a) Tim verifikasi  melakukan proses verifikasi dokumen yang dikirimkan  
       oleh pemerintah kabupaten/kota
 b) Tim verifikasi melakukan penilaian dengan menghitung score 
       berdasarkan pada hasil isian pada form self assessment yang
      dikirimkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
 c) Tim verifikasi Provinsi menghitung nilai indeks komulatif capaian 
      kinerja ekologi
 d) Hasil dari penilaian yang dilakukan oleh tim verifikasi menjadi basis  
      dalam pemberian pagu anggaran bantuan keuangan khusus 
      berbasis ekologi

4. Penetapan Pagu Oleh Tim Penilai Dari Provinsi:
 Pada tahapan ini dilakukan beberapa proses, yaitu:

 a) Penghitungan pagu anggaran oleh provinsi
 b) Penetapan SKGubernur mengenai pagu anggaran

5. Proses Pencairan Dana TAPE 
 Proses yang dilakukan pada tahapan ini adalah :
 a) Pengajuan surat permohonan pencairan dana bantuan keuangan    
 berbasis ekologi (TAPE) oleh Bupati/Walikota di wilayah pelaksana TAPE.    
      Adapun syarat dalam pencairan dapat mengikuti ketetapan/peraturan  
      didaerah contoh seperti :

• Surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan, 
• Usulan program/ kegiatan untuk kegiatan ekologi atau sesuai den-

gan indikator TAPE di wilayah tersebut
• Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota;
• Surat pernyataan tanggung jawab dari bupati/walikota terkait peng-

gunaan dana TAPE.

b) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi (BPKAD) 
melakukan verifikasi  terhadap persyaratan yang diajukan oleh kabu-
paten/walikota, yang kemudian ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola 
keuangan untuk menyetujui pencairan dana TAPE kepada gubernur.

c) Gubernur mengeluarkan surat keputusan terkait pencairan dana TAPE

d) Bendahara keuangan daerah menerbitkan surat untuk pencairan dana.

e) Proses pencairan dana TAPE dilakukan mengikuti aturan perundang – 
undangan yang telah ditetapkan baik di tingkat pusat maupun daerah.
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5. Monitoring dan Evaluasi

Adalah proses untuk mengukur dampak perubahan setelah dilaksanakannya 
kebijakan TAPE, kegiatan ini dilakukan setelah semua proses assessment TAPE 
selesai dilakukan. Pada proses ini  dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap 
perubahan output (target kinerja yg diharapkan), perubahan input (sumber-
daya untuk mencapai output) dan perubahan outcome (kesadaran dll), real-
isasi penyaluran dan  penggunaan dana. 

4.3 Petunjuk Teknis Replikasi Tahapan Transfer 
 Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE)

4.3.1    Latar Belakang

 Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) adalah insentif 
fiskal yang diberikan dari pemerintah kabupaten kepada desa yang memiliki 
komitmen terhadap pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Dasar 
pelaksanaan TAKE di kabupaten ditetapkan melalui peraturan bupati. 

 Kebijakan yang telah diimplementasikan beberapa daerah sebagai 
strategi untuk mendorong pemerintah Desa dalam berkolaborasi memper-
cepat agenda-agenda perbaikan sektor lingkungan hidup. Kebijakan TAKE 
langsung dilaksanakan oleh Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa 
(DPMD).

4.3.2   Tujuan Transfer Anggaraan Kabupaten Berbasis  
    Ekologi (TAKE)

• Memperkuat Kolaborasi dalam perlindungan lingkungan antara 
      pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
• Mendorong peningkatan kinerja pemerintah desa dalam menjalankan 

kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan 
sebagai strategi mencapai tujuan pembangunan Desa dan Kawasan 

      Pedesaan.
• Memperkuat Mainstreaming Isu Ekologi dalam kebijakan dan pelaksanaan 

pembangunan Desa sejalan dengan Pencapaian Pembangunan Daerah.

4.3.3   TAKE Melalui Skema ADD

 Kebijakan diimplementasikan dengan melakukan reformulasi dalam 
pendistribusian Alokasi Dana Desa (ADD). Diatur melalui, Pertama: Perbup pe-
doman ADD berlaku multi tahun, Kedua: Perbup pengalokasian berlaku satu 
tahun, kebijakan tersebut berisi tentang tujuan, mekanisme pengalokasian, 
penggunaan, pelaksanaan dan penatausahaan, monitoring evaluasi serta 
lampiran – lampiran.

 Skema reformulasi ADD yaitu mengatur ulang pengalokasian ADD yang 
selama ini dengan dua pendekatan Pertama: ADD Minimum (bagi rata semua 
desa), Kedua:  Pendekatan ADD Proporsional (penduduk miskin, luas wilayah, 
jumlah penduduk, IKG). Sedangkan yang Ketiga: (nilai indeks kinerja desa art-
inya ada  pendekatan alokasi kinerja dengan menambahkan pembagian ADD 
berdasarkan penilaian kinerja ekologi di desa).
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Sumber: Data olah FITRA

Gambar 4.1 Skema Reformulasi ADD

Dalam menentukan skema kinerja ekologi sesuai dengan kebutuhan dalam 
mendukung program strategis daerah dibidang lingkungan hidup berdasarkan 
kebijakan RPJMD Daerah. Dalam menentukan indikator tentu harus berdasarkan 
kesepakatan bersama di level pemerintah daerah dalam mendukung penca-
paian program strategis daerah.

Ini dilakukan dengan dua pertimbangan, yaitu (1) kemampuan keuangan daer-
ah yang belum mampu mengalokasikan anggaran secara khusus, (2) main-
streaming pendekatan kinerja dalam skema transfer dari Kabupaten kepada 
Pemerintah yang lebih rendah.

Kebijakan ini diimplementasikan memberikan dampak baik terhadap semakin 
baiknya perhatian pemerintah dan masyarakat desa dalam upaya perlindun-
gan dan pelestarian Lingkungan Hidup. Mulai dari semakin meningkatnya ke-
bijakan-kebijakan setingkat Desa yang diterbitkan, kegiatan dan inovasi terkait 
Lingkungan Hidup, dan intervensi-intervensi lainnya yang dilakukan sesuai ke-
wenangan lokal sekala Desa. 

Melihat dampak positif tersebut, penepatan kabijakan TAKE diperlukan pengem-
bangan, khususnya terkait anggarannya. Pendekatan reformulasi ADD han-
ya bisa dilakukan dengan proporsi yang sangat terbatas dari total pagu ADD. 
Selain itu juga, pemerintah daerah tidak bisa melakukan intervensi terhadap 
penggunaannya yang lebih spesifik. Karena pertimbangan kamampuan keuan-
gan Desa dari ADD tersebut yang masih terbatas untuk belanja rutin Desa. Untuk 
mengoptimalkan peran Desa, maka perlu pengembangan skenario kebijakann-
ya melalui pendanaan khusus melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK). 
Sumber pendanaan yang sangat memungkinkan digunakan adalah dari DBH 
Dana Reboisasi. 
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4.3.4   TAKE Melalui DBH DR

 Berdasarkan SK Kementerian Keuangan RI Nomor 173 tahun 2021, Per 
Oktober 2021 masih terdapat sisa DBH DR di Kas Daerah baik tingkat Provin-
si maaupun Kabupaten/Kota dan ini juga berpotensi tidak terealisasi dengan 
maksimal. 

 Merujuk ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 216 tahun 2021 
tentang Penggunaan Dana Reboisasi, pemerintah daerah Kab/Kota diberikan 
waktu merealisasikan sisa DBH DR tersebut hingga tahun 2024. Konsekuensi jika 
tidak terserap 100% tahun 2024, maka pemerintah pusat akan menarik kembali 
DBH DR  itu dengan cara memotong dana transfer baru yang akan disalurkan 
pada tahun 2025. 

Gambar 4.2 Formulasi Pengalokasikan Bantuan Keuangan Desa

Sumber: Data olah FITRA

Formulasi pengalokasi Bankeu ke Desa bisa dilaksanakan dalam dua pendeka-
tan yaitu pertama pendekatan Afirmasi yaitu bantuan keuangan yang diber-
ikan kepada desa dengan pendekatan sama rata, Kedua: Pendekatan Kinerja 
yaitu; pemberian bantuan berdasarkan penilaian kinerja desa, artinya alokasi 
bantuan keuangan tidak secara merata yang diterima oleh desa.

Gambar 4.3 Skema DBH; Sisa Tahun 2021

Sumber: Data olah FITRA
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Berdasarkan PMK 216, mulai tahun 2022 penggunaan DBH DR sisa Kab/Kota 
diperluas penggunaannya. Terdapat 9 jenis program dan kegiatan yang dapat 
dilakukan oleh Pemkab dengan DBH DR tersebut. Salah satunya adalah pro-
gram/kegiatan strategis pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan pasal 4, 
PMK 216 itu, Program strategis lainnya terdiri atas tiga opsi; (1) bantuan langsung 
tunai, (2) program penguatan ekonomi masyarakat hutan, (3) Insentif kinerja 
LHK kepada pemerintah Desa atau masyarakat. DBH DR diperbolehkan untuk pi-
lihan kegiatan tersebut maksimal 30% dari total DBH DR sisa.

Sisa DBH DR yang masih berada di Kas Daerah hingga tahun 2022 ini berpelu-
ang digunakan untuk membiayai kebijakan TAKE. TAKE secara konsep adalah 
pemberian insentif kepada pemerintah Desa yang memiliki kinerja baik dalam 
perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Kebijakan ini sejalan dengan 
skema penggunaan DBH DR yang diperbolehkan untuk memberikan insentif LHK.

Konsep TAKE harus disampaikan atau dikonsultasikan kepada tiga kementerian 
(Kementerian LHK, Kemenkeu RI, dan Kemendagri). Guna mendiskusikan apakah 
konsep yang diusulkakn memenuhi kriteria dari regulasi PMK 216 tahun 2021.

4.3.5   Skema Kebijakan Melalui DBH DR

 TAKE melalui DBH DR diberikan dengan skema Bantuan Keuangan Khu-
sus (BKK) Kabupaten kepada Pemerintah Desa. Didesain dengan dua skenario, 
yaitu: 

• Skenario Insentif Kinerja;
   Skenario insentif adalah pemberian BKK dari DBH DR yang didasarkan    
atas hasil penilaian Indek Kinerja Desa (IKD). Desa yang memperoleh nilai 
IKD tinggi akan diberikan tambahan BKK yang dihitung berdasarkan nilai 
IKD yang diperoleh. Penilaian IKD dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa (DPMD).

• Seknario	Afirmasi;
  Skenario afirmasi adalah pemberin BKK yang diberikan kepada Desa 
sebagai stimulus untuk mendorong peningkatan kinerja IKD. Afirmasi ini 
diberikan berdasarkan pertimbangan pemerintah daerah dan sesuai den-
gan kriteria desa. Kriteria desa penerima BKK Afirmasi DBH DR ini seperti 
(1) bukan penerima insentif, (2) kegiatan berkaitan dengan perlindungan 
lingkungan hidup dan kehutanan, (3) memiliki kapasitas keuangan desa 
yang rendah.

TAKE DBH DR ini diberikan dengan tujuan khusus, termasuk juga penggunaanya. 
Pemerintah Daerah menetapkan kriteria program yang dapat dibiayai oleh Desa 
Penerima TAKE DBH DR baik dengan skenario Insentif maupun skenario afirmasi. 
Kriteria program tersebut seperti program terkait dengan pencegahan keba-
karan hutan dan lahan, pembangunan ruang terbuka hijau (RTH), fasilitas per-
hutanan sosial, sanitasi lingkungan, pengelolaan persampahan. Untuk melak-
sanakan kebijakan TAKE DBH DR ini diperlukan Kelompok Kerja (Pokja) lintas OPD 
yang berfungsi mulai dari perencanaan, verifikasi dan monitoring evaluasi. Se-
bagai alternatif  Pokja berasal dari Bappeda, Dinas Permberdayaan  Masyarakat 
dan Desa (DPMD), Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD), dan Badang  Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).



Buku Panduan: TAPE dan TAKE     |     55

4.3.6   Tahapan Pelaksanaan Kebijakan TAKE DBH DR

 Kebijakan TAKE DBH DR adalah peluangan kebijakan yang dapat dilak-
sanakan di Pemerintah Daerah . Hal itu dengan pertimbangan masih banyak-
nya sisa DBH DR yang masih ada di khas daerah, dalam rangka mencapai tu-
juan pembangunan disektor lingkungan hidup. Untuk melaksanakan kebijakan 
ini, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan , khususnya 
PMK 216 tahun 2021, maka langkah -langkah teknis yang harus dilaksanakan 
adalah sebagai berikut: 

• Menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur terkait pe-
doman pemberian BKK insentif kinerja (BKK TAKE). 

• Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) BKK TAKE Kabupaten yang terdiri 
dari lintas OPD dengan tugas-tugas mulai dari perencanaan, penilaian 
kinerja kampung, verifikasi usulan dan monitoring evaluasi.

• Melakukan revisi SK Bupati tentang Pelaksana DBH Dana Reboisasi. 
Dengan memasukkan penggunaan insentif kinerja Desa sebagai salah 
satu penggunaanya, dan menambah OPD pelaksana dari sebelumnya. 

• Menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Penggunaan (RKP) DBH DR, 
dan menkonsultasikan kepada Kementerian LHK, Kementerian Dalam 
Negeri dan Kementerian Keuangan RI untuk mendapatkan berita acara 
persetujuan. 

• Melaksanakan tahapan pelaksanaan TAKE BKK DBH DR. Mulai dari me-
netapkan desa calon penerima dan pagu alokasi BKK insentif dan afir-
masi, menerima usulan/proposal pengusulan rencana penggunaan 
dari Kampung dan verifikasi, menetapkan kampung penerima, melak-
sanakan pencairan dan melakukan monitoring dan evaluasi.

4.3.7   Pelembagaan TAKE

 Agar bisa dilaksanakan secara berkelanjutan, perlu dilakukan pelem-
bagaan TAKE melalui kerangka regulasi di dalam perencanaan dan pengang-
garan daerah. TAKE dapat dimasukkan dalam dokumen perencanaan (RPJPD, 
RPJMD, RKPD) dan dokumen terkait penganggaran daerah, serta dokumen 
lain yang relevan, untuk selanjutnya disahkan dalam bentuk regulasi daerah 
(peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah26.

4.3.8   Team Assessment Penilaian Kinerja

 Sebagai pelaksana pembantu pemerintah daerah dalam melaksanakan 
Assessment untuk penilaian kinerja desa

1. Team Fasilitator Kecamatan, dengan perannya adalah:
• Mensosialisasikan kepada pemerintah Desa terkait penilaian kin-

erja dan Kebijakan TAKE;
• Coaching / pendampingan Desa dalam pengisian form Asess-

ment; 
• Membantu Fasilitasi Pengumpulan dokumen self asessement di 

masing-masing Kecamatan dan Verifikasi Awal; 
• Menyerahkan dokumen self assessment kepada Tim Kabupaten 

26 The Asia Foundation, Naskah Kebijakan - Mengenalkan Skema Insentif Fiskal Berbasis Ekologi Di Indonesia: 
TAKE, TAPE dan TANE, 2019.Hal.14
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2. Team Kabupaten (Dinas PMD), dengan perannya adalah:
• Mensosialisasikan kepada pemerintah Desa terkait penilaian 

kinerja dan Kebijakan TAKE;
• Pendistribusian surat pemberitahuan Self Asessment kepada 

pemerintah Desa; 
• Verifikasi, Input Data dan Olah Data hasil Self Assessment seluruh 

Desa. 
• Pembahasan hasil penilaian kinerja bersama Pokja BKK TAKE; 
• Menetapkan hasil penilaian Kinerja Desa.

4.3.9   Tahapan Umum Assessment/Penilaian Kinerja
     Desa

• Persiapan: intrumen penilaian/petunjuk teknis penilaian kinerja 
desa; Pembekalan team, penyediaan administrasi (surat-surat), 
Pennyusunan tahapan

• Pelaksanaan 1: Pemberitahuan Self Asessment (Surat PMD), So-
sialisasi dan Pendampingan Pengisian Form Asessment  

• Pelaksanaan 2: Pengumpulan Data hasil self assessment Desa; 
Pendampingan Pengisian; Verifikasi ditingkat kecamatan 

• Pengumpulan Data (hasil Self Asessment) seluruh Desa di Kabu-
paten (Team PMD);

• Verifikasi, Input Data dan Olah Data (Intrumen tersedia) oleh 
Team Kabupaten; Konfirmasi ulang ke Desa jika ada data yang 
tidak lengkap 

• Finalisasi Olah Data, Pembahasan Hasil; dan Penetapan Hasil Pe-
nilaian melalui SK Dinas PMD/SK Bupati 

• Sosialisasi Hasil Penilaian Kinerja Kepada Pemerintah Desa dan 
Pihak – Pihak Terkati 

Sumber: www.freepik.com
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4.3.10   Tahapan Umum Assessment/Penilaian Kinerja
     Desa

Ini adalah Detail Gambaran Proses Assessment Kinerja Desa Di Kabupaten 
Indragri Hulu. 

Tabel 4.4 Tahapan Umum Assessment/Penilaian 
Kinerja Desa
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4.3.11   Tahapan Umum Assessment/Penilaian Kinerja
     Desa

Nomenklatur untuk jenis belanja bantuan keuangan khusus dari Kab/Kota ke 
Desa berdasarkan Kepmendagri No.050-5889/2021 tentang hasil verifikasi, vali-
dasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur pe-
rencanaan pembangunan dan keuangan daerah yaitu pada

Tabel 4.5 Kode Akun Belanja Bantuan Khusus Daerah Dari Kab/Kota ke Desa

Sumber : Kepmendagri No.050-5889/2021

Nomenklatur untuk jenis insentif fiskal ini berdasarkan Surat Sekjen Kemend-
agri Keuda No. 906/2114/SJ, 19 April 2022, tentang Hasil Inventarisasi, Kodefikasi 
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah Terkait DAK 
TA 2022, DBH-DR TA 2022, DBH CHT TA 2022, Usulan Kemendikbud Ristek dan 
Kemenkes27.

Tabel 4.6 Tabel Kodefikasi, Nomenklatur Insentif Kinerja Daerah untuk 
DBH-DR/Sisa DBH-DR Kabupaten/Kota 

Sumber : Surat Sekjen Kemendagri Keuda No. 906/2114/SJ, 19 April 2022

27 Dir.Bina Keuda Kemendagri, Paparan Sinergi Kebijakan Pemetaan Dan Penganggaran Dalam APBD Atas 
Penggunaan Sumber Pendanaan DBH-DR, 2022
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4.3.12   Mekanisme Pelaksanaan & Pendistribusian

1. Perencanaan
• Penetapan Perbup tentang BKK – DBH DR 
• Penetapan Juknis Penilaian Kinerja dan Juknis Pemanfatan Insen-

tif DBH DR;
• Pembentukan Team
• Pelaksanaan Penilaian; 
• Penetapan Pagu Insentif Desa ;
• Pemberian Informasi Desa Penerima Insentif

2. Pendistribusian
• Desa Menetapkan Rencana  Kegiatan yang sesuai Dengan Arah-

an Penggunaan Insentif DR dalam RKPDesa
• Rencana Kegiatan dalam RPKPD Desa menjadi dasar untuk pen-

gusulan (Proposal) kepada Pemerintah Daerah
• Proposal diajukan kepada Bupati Indargiri Hulu – Melalui Dinas 

PMD
• Dinas PMD – BPKAD menyalurkan Insentif DBH DR
• Dinas PMD menyampaikan hasil pembahasan kepada Desa (1. 

Jika belum sesuai diperbaiki, 2. Jika sudah sesuai meminta untuk 
dimasukkan dalam APBDesa)

• Dinas PMD Besama Dinas LH dan Bappeda melalukan Verifikasi 
Usulan dan Memberikan Persetujuan

4.3.13   Tim POKJA BKK TAKE

Tugas POKJA BKK TAKE melakukan	verifikasi	dan	penilaian	berdasarkan	hasil	
isian mandiri.
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Box 4.1 Komponen Indeks Desa Membangun

Salah satu indicator yang dapat digunakan sebagai indicator dalam TAKE 
adalah mengacu pada Indeks Desa Membangun (IDM), dengan melak-

sanakan kegiatan pada indicator indeks komposis sosial, indeks komposit 
ekonomi, indeks komposit lingkungan, sebagaimana dibawah ini:

Tabel 4.7 Komponen Indeks Desa Membangun



Buku Panduan: TAPE dan TAKE     |     61

Untuk Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) juga dapat ditambahkan beberapa 
indicator terkait perlindungan lingkungan hidup dan hutan, seperti:

Tabel 4.8 Indikator perlindungan lingkungan hidup dan hutan
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1. Komitmen Daerah
 Menjaga lingkungan hidup dan hutan merupakan tanggung jawab bersama 
yang harus dilakukan oleh seluruh stakeholder. Komitmen akan pentingnya pelestar-
ian lingkungan hidup dan hutan serta menjaganya dari kerusakan tidak dapat hanya 
dilakukan oleh salah satu tingkat pemerintahan saja, tetapi memerlukan sinergi antar 
pemerintah baik ditingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kota, hingga Desa, dan stakeholder 
lainnya. 

     Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan TAPE dan TAKE adalah 
komitmen dari kepala daerah. Diskresi kebijakan mengenai pelaksanaan TAPE dan TAKE 
dapat terjadi pada pergantian kepala daerah dan terjadi perbedaan komitmen antara 
kepala daerah saat ini dengan penggantinya. Karena itu pelembagaan TAPE dan TAKE 
sebaiknya ditetapkan dalam kerangka regulasi yang lebih tinggi yaitu peraturan daerah 
dan dimasukkan dalam dokumen perencanaan daerah sebagai tujuan jangka panjang 
daerah dalam upaya menjaga linkungan hidup dan hutan.

2. Keberlanjutan Anggaran
 Dalam mendorong skema TAPE dan TAKE hal lain yang harus dipertimbangkan 
adalah kapasitas fiscal daerah tersebut, karena tidak semua daerah memiliki kapasitas 
fiscal yang sama.

Pada pelaksanaan TAPE dan TAKE yang berasal dari bantuan keuangan, diskresi kebija-
kan anggaran bisa saja terjadi apabila terdapat perbedaan komitmen kepala daerah 
yang menyebabkan berhentinya pemberian bantuan keuangan insentif ekologi terse-
but.

Sedangkan untuk kasus TAKE yang dirancang dengan pendekatan reformulasi Aloka-
si Dana Desa  (ADD/ADK) dapat berpotensi terjadinya pengurangan alokasi anggaran 
TAKE yang diakibatkan dari berkurangnya dana transfer.

3. Ketersediaan Data
 Ketersediaan data yang digunakan dalam penyusunan indicator TAPE dan TAKE 
harus dapat diberlakukan diseluruh wilayah pelaksana TAPE dan TAKE (tidak hanya kab/
kota/desa tertentu saja), dan data tersebut harus secara periodic dapat dihitung dan 
diketahui perkembangannya.

4. Proses Assesment Data Penilaian
 Dalam Proses Asessment penilaian TAKE terhadap indicator kinerja yang ada 
di pemerintah desa sebagaimana yang telah di peraktikan di beberapa daerah:

1. Tingkat partsispasi desa dalam proses assesment masih rendah dikarenakan as-
sessment penilaian TAKE ini dianggap kerja yang baru, sehingga tidak ada SDM se-
cara khusus yang dapat mengikuti assessment tersebut.

2. Kinerja ekologi di desa cenderung minim, sebagian besar desa tidak memili program 
kegiatan spesifik terhadap perlindungan lingkungan.

3. SDM aparatur desa dalam pengisian assessment tidak memahami secara baik, se-
hingga pada saat assessment cenderung tidak dilengkapi dengan bukti – bukti ke-
giatan yang dilksanakan.

4. Tidak ada asistensi atau pendampingan dinas terkait dalam proses assessment 
penilaian kinerja.Sebagai besar desa tidak bergairah mengikuti assessment dikare-
nakan sekema insentif yang diberikan adalah melalui reformulasi keuangan yang 
ada, bukan insentif yang menjadi nilai tambah pendapatan desa.

5. Impelementasi TAKE belum masuk kedalam program kegiatan OPD, sehingga proses 
assessment dan dan penilaian TAKE tidak menjadi tanggung jawab OPD terkait.
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Lampiran Contoh Form Assesment

FORM ISIAN

INDIKATOR DAN VARIABEL PENILAIAN KINERJA DESA KABUPATEN SUKA TANI

Indikator     : Tata Kelola Pemerintahan Desa 

Variabel     : Transparansi Keuangan Desa

Penilaian (satuan)    : Dokumen Keuangan Desa yang di Publikasi

Tahun      : Tahun Anggaran
Nama Desa     : …............

Kecamatan     : …...........

Sumber dokumen untuk verifikasi  :  Foto/Dokumentasi Publikasi Dokumen   
      Keuangan

…...(Nama Desa)….., ….................. 
Kepala Desa …...................

ttd/stempel

(…............................)
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…...(Nama Desa)….., ….................. 
Kepala Desa …...................

ttd/stempel

(…............................)

FORM ISIAN

INDIKATOR DAN VARIABEL PENILAIAN KINERJA DESA KABUPATEN KAYU MANIS

Indikator    : Tata Kelola Pemerintahan Desa 

Indikator    : Tata kelola Pemerintahan Desa  

Variabel    :  Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak
 
Penilaian (satuan)   : Jumlah Kegiatan 

Tahun     : Tahun Anggaran 

Nama Desa    : …............ 

Kecamatan    : …............ 

sumber dokumen untuk verifikasi : Dokumen Kebijakan Desa

…...(Nama Desa)….., ….................. 
Kepala Desa …...................

ttd/stempel

(…............................)
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FORM ISIAN

INDIKATOR DAN VARIABEL PENILAIAN KINERJA DESA KABUPATEN GAHARU

Indikator    : Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Varabel    : Kegiatan Pengelolaan Persampahan di Desa

Penilaian (satuan)   : Rasio Anggaran

Tahun     : Tahun  Anggaran

Nama Desa    : …............

Kecamatan    : …............

Sumber dokumen untuk verifikasi  : Foto Kegiatan/Laporan Kegiatan/Undangan   
                  Pelaksana Kegiatan/Absen Kegiatan 
     (Pilih Salah Satu)

…...(Nama Desa)….., ….................. 
Kepala Desa …...................

ttd/stempel

(…............................)

Keterangan: 

Kegiatan Desa untuk Perlindungan dan Pelestarian  Lingkungan Hidup yang dibiayai 
APBdes dan Non APBDes yang Meliputi; 
1. Kegiatan Pencegahan Karhutla, Perhutanan Sosial, Penghijauan Lingkungan,Penana-
man Pohon, Pelestarian Sungai dan Laut. 

2. Pelatihan - Pelatihan dan Kegiatan Lingkungan Lainnya.
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…...(Nama Desa)….., ….................. 
Kepala Desa …...................

ttd/stempel

(…............................)

Keterangan: 

Kegiatan-kegiatan yang didanai oleh APBDesa untuk perempuan (Pelatihan Khusus 
Kelompok Perempuan, Fasilitas Pendukung)

FORM ISIAN

INDIKATOR DAN VARIABEL PENILAIAN KINERJA DESA KABUPATEN GAHARU

Indikator    : Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan   
     Desa

Variabel    : Alokasi Anggaran Untuk Pemberdayaan 
     Perempuan 

Penilaian (satuan)   : Rasio Anggaran 

Tahun     : Tahun  Anggaran
 
Nama Desa    : …............ 

Kecamatan    : …............ 

Sumber dokumen untuk verifikasi   :  Dokumen Anggaran desa yang memuat kegiatan 
     PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

…...(Nama Desa)….., ….................. 
Kepala Desa …...................

ttd/stempel

(…............................)




