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Pendahuluan 

 

erdasarkan laporan Kemen-

terian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (KLHK) dalam 

buku Status Lingkungan Hidup 

Indonesia (SLHI) pada tahun 2020, 

menunjukan bahwa kondisi lingkungan 

semakin menghawatirkan, hal tersebut 

dikonfirmsi melalui tiga isu krusial yang 

menjadi perhatian KLHK. Pertama, Isu 

Sumberdaya Air, di mana akibat dari 

perubahan dan kerusakan hutan 

diperkirakan akan memicu terjadinya 

kelangkaan air baku, terutama pada 

pulau-pulau yang memiliki tutupan 

hutan sangat rendah seperti Pulau 

Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Dalam 

RPJMN 2020-2024 dijelaskan bahwa 

ketersediaan air sudah tergolong 

langka hingga kritis disebagian besar 

wilayah Pulau Jawa dan Bali padahal 

ketersediaan air pada setiap pulau 

harus dipertahankan di atas 

1.000m/kapita/tahun (Sururi, 2018). 

 

 Kedua, Isu Lahan, isu lahan tidak lepas 

dari semakin pesatnya pertumbuhan 

penduduk, belum lagi banyaknya alih 

fungsi lahan untuk kebutuhan 

pertambangan dan perkebunan tidak 

jarang menyebabkan bencana, seperti 

yang terjadi di Kota Batu Jawa Timur 

dimana alih fungsi hutan dalam skala 

besar menyebabkan terjadinya banjir 

badang yang menewaskan 7 orang, 35 

rumah rusak parah, dan 33 rumah 

lainnya terendam lumpur 

(news.detik.com, 2021). Ketiga, Isu 

Sampah, sampah menyumbang cukup 

besar kerusakan lingkungan.  

Sampah tidak hanya sebagai bencana 

lingkungan tetapi juga bencana 

kesehatan. Minimnya ketersediaan 

infrastruktur, sarana- prasarana dan 

buruknya model pengelolaan sampah 

khususnya di sebagian besar wilayah 

perkotaan berakibat pada terjadinya 

pencemaran sampah yang sangat 

masif baik di darat (land base) dan di 

laut (sea base).  

 

B 
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Grafik.1 Tren Belanja Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup Daerah (dalam triliun rupiah)  
Sumber: DJPK Kemenkeu 2016-2021, data diolah FITRA 

Berdasarkan rilis International 

Pollutants Elimination Network (IPEN) 

bersama National Toxic Network (NTN) 

pada tahun 2018, laut sudah tercemar 

oleh kimia beracun, termasuk pestisida 

berbahaya, obat-obatan, dan Polutan 

Organik Persisten (POPs) seperti 

Polychloro biphenyls (tekno.tempo.co, 

2021). Di sisi lain, alokasi anggaran 

belanja fungsi perlindungan 

lingkungan hidup di daerah cenderung 

kecil dibandingkan dengan alokasi 

belanja fungsi lainnya (Lihat Grafik 1). 

Terbatasanya pendanaan terkait 

perlindungan lingkungan hidup di 

daerah menjadi salah satu penyebab 

minimnya aksi dalam peningkatan 

kualitas lingkungan hidup. Sebagai 

contoh dari tahun 2016-2021 belanja 

daerah untuk fungsi lingkungan hidup 

di 542 daerah rata-rata hanya di 

bawah 2%, alokasi terbesar terjadi 

pada tahun 2021 yaitu sebesar 2,6% 

atau Rp32 triliun (Grafik 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terakhir, minimnya model 

collaborative governance baik antar 

pemerintahan, pemerintah dengan 

sektor swasta dan pemerintah dengan 

masyarakat. Collaborative governance 

sendiri merupakan klaborasi lembaga 

publik dengan pihak lain (masyarakat 

sipil dan sektor swasta) yang terlibat 

secara langsung maupun tidak 

langsung dengan tujuan untuk 

menyelesaikan masalah (Ansell dan 

Gash, 2007). Minimnya klaborasi ini bisa 

dilihat dari kebijakan nasional yang 

tidak secara masif diterapkan, seperti 
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contoh dalam kasus pengelolaan 

sampah berdasarkan data 

http://ciptakarya.pu.go.id, dari 514 

kabupaten dan kota di Indonesia, 

hannya 45% yang sudah memiliki 

Perda Persampahan dan Perda 

Retribusi Persampahan, hal ini 

menunjukan bahwa belum semua 

pemerintah daerah berkomitmen 

dalam mengatasi masalah sampah 

karena adanya kekosongan hukum 

yang mengatur di level daerah, 

pedahal pemerintah pusat secara 

berkala aktif memberikan sosialisasi 

(Seknas Fitra, 2021). Belum lagi 

minimnya pelibatan masyarakat 

dalam tahapan pembangunan daerah 

menjadikan program pemerintah tidak 

berjalan optimal. 

 

 

EFT DENGAN SKEMA TAPE DAN TAKE 

 

erdasarkan tiga permasalah diatas, 

untuk mengatasi bencana 

lingkungan ditengah keterbatasan 

alokasi belanja pemerintah dan minimnya 

klaborasi diperlukan alternatif kebijakan, 

salah-satunya dengan mendorong replikasi 

dan pelembagaan Transfer Fiskal Berbasis 

Ekologi (Ecological Fiscal Transfer, EFT) dengan 

skema Transfer Anggaran Provinsi berbasis 

Ekologi (TAPE) dan Transfer Anggaran 

Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE). 

 

 

 

 

TAPE/TAKE merupakan 

skema insentif dalam 

bentuk transfer fiskal dari 

pemerintah provinsi ke 

kabupaten/kota dan dari 

pemerintah kabupaten ke 

desa yang didasarkan pada 

kinerja lingkungan hidup. 

Dengan skema tersebut 

diharapkan mampu 

memerikan motifasi bagai 

daerah untuk mencapai 

target nasional terkait 

pembangunan hijau. 

B 
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Di beberapa negara, skema 

insentif ini dikembangkan melalui 

transfer fiskal kepada pemerintah di 

bawahnya (negara bagian atau 

provinsi) sebagai penghargaan atas 

kinerja dalam pengelolaan lingkungan 

hidup termasuk kehutanan. Sebagai 

contoh di negara bagian Parana 

(Brasil) skema EFT ini berhasil 

dilakukan, dalam waktu hanya 8 tahun 

negara bagian Parana berhasil 

meningkatkan total kawasan lindung 

dari 637 ribu ha pada 1991 menjadi 1,69 

juta ha pada 2000 atau meningkat 

sekitar 165% (Naskah kebijakan TAF, 

2019). Selain itu, skema TAPE/TAKE ini 

juga mendorong adanya keterlibatan 

masyarakat dalam tahapan 

pembangunan. Klaborasi lintas sektor 

ini menjadi kunci keberhasilan, selain 

itu dengan adanya klaborasi lintas 

sektor memungkinkan adanya 

mekanisme pengawasan dalam 

tahapan pembangunan sehingga 

kualitas program lingkungan yang ada 

bisa semakin baik. 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Skema EFT dan Mekanisme Tranfer Fiskal Sumber: The Asia Foundation Indonesia, 2020. 
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Oleh sebab itu Transfer Fiskal 

Berbasis Ekologi dengan skema 

TAPE/TAKE menjadi sangat relevan 

untuk percepatan dan memperkuat 

fungsi perlindungan lingkungan hidup. 

Hal ini dikarenakan formulasi transfer 

anggaran sebelumnya tidak 

memberikan motifasi bagi daerah 

untuk meningkatkan kinerja lingkungan 

dan indikator yang ada sulit untuk 

dilihat dampak bagi upaya 

pembangunan rendah karbon di 

daerah. Skema TAPE/TAKE ini 

diharapkan dapat berkontribusi pada 

pencapaian prioritas RPJMN IV yaitu 

peningkatan kualitas lingkungan, 

peningkatan ketahanan bencana dan 

perubahan iklim dan Pembangunan 

Rendah Karbon (PRK). Kelebihan yang 

bisa didapat jika menggunakan skema 

TAPE/TAKE yaitu: 

 

A. Munculnya kompetisi sehat bagi 

seluruh kabupaten/kota/desa 

untuk mendapatkan reward berupa 

alokasi anggaran yang bersumber 

dari APBD Provinsi ke 

kabupaten/kota dan atau APBD 

Kab/Kota ke desa; 

B. Mengubah mekanisme transfer 

alokasi APBD Provinsi ke Kab/Kota 

dan APBD Kab/Kota ke Desa 

berbasis indikator lingkungan yang 

terukur; 

C. Kuatnya aspek lokalitas 

daerah/desa dalam menentukan 

kebijakan perlindungan lingkungan 

hidup; 

D. Meningkatkan partisipasi 

masyarakat. 
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DAMPAK PELAKSANAAN TAPE DAN TAKE 

 

ranfer Fiskal Berbasis Ekologi (EFT) dengan skema TAPE dan TAKE telah 

diadopsi disejumlah daerah di Indonesia, baik di tingkat propinsi maupun 

kabupaten. Di tingkat provinsi, Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan 

provinsi yang telah mengadopsi dan menjalankan skema TAPE yang dimulai sejak 

2019 melalui Peraturan Gubernur No. 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian, 

Penyaluran, Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Utara (serikatnews.com, 2021). Adapun Kabupaten yang telah 

mengimplementasikan TAKE adalah Kabupaten Jayapura-Papua, Siak-Riau, Kubu 

Raya-Kalbar, Nunukan-Kaltara, Bener Meriah-Aceh, Trenggalek-Jawa Timur, 

Sanggau-Kalbar, Sigi-Sulteng, Sanggau-Kalbar, dan Bengkalis-Riau (The Asia 

Foundation, 2022). Meskipun daerah-daerah tersebut baru menjalankan skema 

TAPE/TAKE selama 2-3 tahun secara umum dampak pelaksanaanya dapat di lihat, 

sebagai berikut: 

1. Adanya perubahan anggaran yang besar untuk kegiatan lingkungan, 

2. Adanya peningkatan sarana-prasarana seperti Ruang Terbuka Hijau, 

3. Adanya program penguatan kapasitas SDM di wilayah yang melaksanakan 

TAPE/TAKE, 

4. Adanya perluasan kegiatan dan penguatan kebijakan perlindungan ekologi 

baik dengan peraturan gubernur sampai peraturan desa, 

5. Adanya peningkatan perbaikan Indeks Ekologi dan Kesejahteraan 

Masyarakat. 

 

 

 

T 
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Selain dampak diatas, daerah yang menerapkan skema TAPE/TAKE berpeluang 

mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) lingkungan hidup dan juga Green 

Climate Fund (GCF). GCF sendiri merupakan salah satu sumber pendanaan 

internasional yang berpotensi membantu Indonesia untuk- merealisasikan 

program/proyek-proyek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim guna mencapai 

target Nationally Determined Contribution (www.kemenkeu.go.id, 2021). Adapun 

secara detail perubahan daerah-daerah yang melaksanakan skema TAPE dan 

TAKE, sebagai berikut: 

Tabel. 1 Dampak dari penerapan Skema TAPE/TAKE 
No Daerah Dampak 

1 Kalimantan 

Utara 

1. Lahirnya inovasi pengelolaan persampahan. 

2. Pengembangan fungsi RTH, selain bagi lingkungan hidup tetapi 

juga berkontribusi dalam kegiatan kemasyarakatan dan 

pemulihan sektor UMKM yang terdampak Covid-19. 

3. Peningkatan prasarana penanganan karhutla di APL, seperti 

pembelian pemadam apar portable. 

4. Perlindungan dan pengelolaan sumber daya air. 

2 Kabupaten 

Jayapura 

Berkembangnya ekonomi lokal dengan adanya dukungan dana insentif 

TAKE, meskipun dampak yang dihasilkan merupakan agregat dari 

kebijakankebijakan lainnya yang saling mendukung. Berkembangnya 

ekonomi lokal terlihat dari bertambahnya BUMKam dibeberapa kampung 

di Kab Jayapura, dari 37 BUMKam ditahun 2020 meningkat menjadi 40 

BUMKam ditahun 2021. 

3 Kabupaten 

Trenggalek 

1. Menurunnya bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor 

dalam dua tahun terakhir. 

2. Terdapat pembangunan bendungan baru dan kondisi sungai 

relatif bersih dari sampah 

3. IDM beberapa desa mengalami peningkatan menjadi level mandiri. 
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PELUANG REGULASI PENERAPAN TAPE DAN TAKE 

 

Jika melihat regulasi yang ada, sebenarnya pemerintah 

pusat sudah berkomitmen terhadap isu lingkungan, hal 

tersebut tertuang dalam UU No 16 Tahun 2016 tentang 

Pengesahan Paris Agreement to The United Nations 

Framework Convention on Climate Change dan Peraturan 

Presiden Nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional 

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang 

kemudian tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Gas 

Rumah Kaca tahun 2020. Kementerian Keuangan melalui 

PMK No. 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif 

Daerah (DID) juga memasukan kategori perlindungan 

lingkungan hidup dalam kategori kinerja. Dimana PMK 

tersebut bertujuan pemberikan insentif ke pada kepada 

daerah atas kinerja pemerintah daerahnya dalam 

perbaikan/pencapaian kinerja dan mendorong inovasi 

kebijakan untuk mendukung tujuan desentralisasi fiskal. 

“…para pihak wajib 

mendorong 

lingkungan yang 

terpadu, transparansi, 

ketepatan, 

kelengkapan, daya 

banding dan 

konsistensi…”  

- UU. No. 16 Tahun 2016 

tentang paris 

agreement to the 

unitednations 

framework convention 

on climate change. 

Pasal 4 ayat (13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Skema EFT dan Mekanisme Tranfer Fiskal 
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Kategori Pengelolaan Sampah pada perhitungan DID sudah digunakan sejak 

tahun 2019. Salah satu metode penilaiannya dengan menggunakan hasil penilaian 

dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Sedangkan pada tahun 2022, 

metode penilaiannya selain menggunakan indikator penilaian Pengelolaan 

Lingkungan Hidup yang didasarkan pada nilai Kriteria Kinerja Pengelolaan 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KPLHK) ada juga perhitungan variable 

lingkungan yaitu Kualitas Air (10%), Kualitas Udara (15%), Tutupan Lahan (30%), 

Pengelolaan Sampah (40%), dan Komitmen Pemda (5%). Pada tahun 2022 

terdapat 26 daerah yang mendapatkan DID tersebut dimana terdapat 4 daerah 

yang memiliki nilai tertinggi yaitu Kab. Badung (Rp 5,25 miliar), Kab. Bantul (Rp 4,98 

miliar), Kota Banjarmasin (Rp 4,98 miliar) dan Kota Balikpapan (Rp 4,98 miliar). 

Selain itu, Kementerian Keuangan juga mengatur kebijakan penggunaan Dana 

Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH DR) melalui PMK No. 

216/PMK.07/2021. Dengan PMK ini, pemerintah memperluas penggunaan DBH DR 

bagi Provinsi dan Kab/Kota dan membuka peluang skema Ecological Fiscal 

Transfer (EFT). Peluang ini perlu dioptimalkan oleh Pemerintah Provinsi dan 

Kab/Kota mengingat masih terdapat sisa DBH DR di kas daerah mencapai Rp 4,17 

Triliun (Pattiro, 2022). Indikator pembaginya juga memperhitungkan kinerja dalam 

pemeliharaan lingkungan yang diindikasikan oleh Indeks Kualitas Tutupan Lahan 

(IKTL dari Kementerian LHK). Kinerja dalam pemeliharaan lingkungan 

mendapatkan porsi sebesar 20% dari alokasi DBH DR Tahun Anggaran 2022. 

 

“Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada 
Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk 
memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja 
tertentu.”  
- Pemendagri No 77 tahun 2022 (Bab II, C Pendapatan Daerah) 
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Sejalan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri juga sudah 

memasukan indikator kinerja dalam Permendagri Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah setiap tahunnya meskipun belum 

secara tegas dan jelas disebutkan. Selain itu, dalam pedoman tersebut juga 

mengatur adanya Bantuan Keuangan (Bankeu) dimana bantuan tersebut 

diberikan dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan 

kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bankeu bisa 

dimanfaatkan skema TAPE dan TAKE dalam rangka meminimalkan kesenjangan 

fisikal antara kab/kota atau antar desa. Meskipun demikin perlu aturan teknis yang 

dibuat oleh Kemendagri agar regulasi ini semakin optimal. 

Kementerian Desa PDTT, setiap tahunnya juga mengeluarkan Pedoman Umum 

Penggunaan Dana Desa (DD), dimana prioritas penggunaan DD tersebut 

diprioritaskan untuk SDGs Desa salah satunya yaitu Desa peduli lingkungan, yang 

secara detail dijabarkan sebagai berikut: 

a. SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan; 

b. SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim; 

c. SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan 

d. SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat. 

 

Pedoman umum penggunaan dana desa Nomor 7 Tahun 2021 tersebut sudah 

sangat baik mengakomodir isu lingkungan, hannya saja pedoman tersebut belum 

menjelaskan terkait indikator kinerja lingkungannya, sehingga kedepan 

Kementerian Desa PDTT perlu membuat secara jelas indikatornya sehingga 

penggunaan dana desa tersebut dapat berbasis kinerja.  
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Sejalan dengan Kementerian Desa PDTT, Kementerian PPN/Bappenas dalam 

laman Republika.coi.d (2022) menjelaskan bahawa pembangunan rendah karbon 

dan berketahanan iklim merupakan tulang punggung dari pelaksanaan ekonomi 

hijau (http://www.republika.co.id/, 2022). Diharapkan dengan pengelolaan sumber 

daya alam yang lebih berkelanjutan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Ada beberapa strategi untuk mencapai pembangunan rendah karbon, dengan 

mengembangkan pertanian berkelanjutan, pengelolaan lahan gambut, hingga 

mangrove. Kementerian PPN/Bappenas juga berperan penting dalam 

mensingkronisasikan program dan perencanaan baik antar pemerintah pusat 

dan daerah sehingga indikator capaian lingkungan yang tertuang dalam 

RPJMN/RPJMD dapat tercapai, hal ini bisa dilakukan Kementerian PPN/Bappenas 

dengan memasukan kinerja lingkungan dalam inovasi pembangunan di ajang 

Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD). Tujuan sebagai apresiasi bagi 

daerah-daerah yang memiliki kinerja baik terutama diisu lingkungan. 

 

Selain itu, momentum lahirnya Undang-undang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) bisa menjadi pintu masuk 

bagi daerah untuk merubah pola belanjanya menjadi berbasis kinerja dengan 

indikator yang terukur, salah satunya terkait isu lingkungan. Hal ini bisa menjadi 

pintu masuk dari skema TAPE/TAKE sehingga kinerja pemerintah bisa lebih terukur. 

Berdasarkan pembahasan di atas, setidaknya ada regulasi yang bisa digunakan 

pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat isu lingkungan. Hannya saja, 

sering kali pemerintah daerah merasa tidak percaya diri ketika melakukan inovasi 

dikarenakan belum adanya peraturan teknis yang mengatur. Belum lagi 

terbatasnya pendanaan daerah yang membuat program tersebut kemudian 

tidak dianggap prioritas. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan yang lebih kongkrit 

dari pemerintah pusat sehingga pelaksanaannya bisa lebih efektif. 

 

http://www.republika.co.id/
http://www.republika.co.id/
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KESIMPULAN 

kema TAPE/TAKE yang diimplementasikan sebelas daerah harus 

mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat, karena skema TAPE/TAKE 

tersebut terbukti berkontribusi pada usaha perbaikan lingkungan. 

Permasalahan pendanaan yang menjadi masalah di awal setidaknya bisa diatasi 

jika pemerintah pusat mau mendorong penggunaan skema TAPE/TAKE secara 

nasional. Hal ini dikarenakan adanya insentif keuangan yang diberikan baik lewat 

bantuan keuangan atau Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan yang bisa 

mendongkrak program perbaikan lingkungan dan menjadi motivasi tersendiri 

bagi daerah. Selain itu,regulasi-regulasi terkait perlindungan lingkungan bisa 

menjadi pijakan kuat bagi pemerintah pusat agar bisa menjalankan skema 

TAPE/TAKE. Terakhir, klaborasi antar sektor yang ditawarkan dari skema TAPE/TAKE 

ini bisa berdampak pada meningkatnya perbaikan lingkungan secara 

berkelanjutan karena adanya pengawasan bersama. 
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REKOMENDASI 

Atas permasalahan diatas penulis merekomendasikan pemerintah pusat untuk 

mereplikasi dan melembagakan Tranfer Fiskal Berbasis Ekologi (EFT) melalui 

skema TAPE dan TAKE secara nasional dalam rangka memperkuat kebijakan 

performance-based budgeting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Salah-satu 

peran Kementerian yang bisa dilakukan untuk mempercepat replikasi ini adalah: 

1. Mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memasukan tata 

cara bantuan keuangaan dengan mempertimbangkan indikator 

ekologis baik dengan Permendagri tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah atau Surat Edaran agar pemerintah 

daerah dapat memasukan indikator kinerja lingkungan dalam transfer 

daerahnya baik melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) atau Alokasi Dana 

Desa (ADD). 

2. Mendorong Kementerian Desa PDTT memasukan indikator kinerja 

lingkungan (ADD kinerja berbasis ekologis) dalam pedoman Prioritas 

Penggunaan Dana Desa agar desa-desa yang mendapatkan Alokasi 

Dana Desa sesuai dengan perhitungan kinerja lingkungan yang terukur. 

3. Mendorong Kementerian PPN/Bappenas memasukan indikator kinerja 

lingkungan dalam ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD). Hal 

ini menjadi penting sebagai apresiasi bagi daerah-daerah yang 

memiliki kinerja baik dimana mereka sudah memasukan dokumen 

perencanaan dan inovasi dibidang lingkungan. 
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