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MISI KAMI

Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic 
Co-operation and Development, OECD) memberikan sebuah forum bagi 35 negara 
anggotanya untuk bekerja sama, berbagi pengalaman dan mencari solusi untuk 
masalah bersama.

Kami bekerja sama dengan pemerintah untuk dapat memahami apa yang mendorong 
perubahan ekonomi, sosial dan lingkungan. Kami menganalisis dan membandingkan 
data untuk memperkirakan kecenderungan di masa depan. Kami menetapkan standar 
internasional untuk berbagai bidang, dari pertanian dan pajak hingga keamanan 
bahan kimia.

Benang merah pekerjaan kami adalah komitmen bersama terhadap perekonomian 
pasar yang didukung oleh lembaga yang demokratis dan fokus pada kesejahteraan 
semua warga negara.
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Tentang OECD



Tinjauan Sejawat 

OECD menerbitkan beberapa jenis tinjauan negara, termasuk Survei Ekonomi, 
Tinjauan Kebijakan Inovasi, Tinjauan Kebijakan Investasi, Tinjauan Bantuan 
Pembangunan negara anggota dan mitra.

Salah satu kekuatan inti OECD adalah 
kemampuannya untuk menawarkan 
kepada para anggota dan mitranya 
suatu kerangka untuk membandingkan 
pengalaman kebijakan dan mengamati 
“praktik terbaik” di sejumlah bidang.

Tinjauan sejawat (peer review), 
di mana kebijakan setiap negara 
ditinjau oleh sesama anggota dan 
mitra atas dasar kesetaraan, sudah 
digunakan di OECD selama lebih 
dari 50 tahun.

Suatu negara yang ingin mengurangi 
polusi, misalnya, dapat memperoleh 
pelajaran berharga dari negara-negara 
rekannya, hal-hal yang telah berhasil 
dan yang tidak. Hal ini dapat menghemat 
waktu dan eksperimen yang mahal, dan 
membantu pemerintah mendapatkan 
dukungan di negaranya untuk langkah-
langkah yang sulit.

Karena setiap negara menjalani proses 
yang sama, tidak ada negara yang 
merasa menjadi sorotan.

Laporan yang disiapkan oleh Sekretariat 
OECD berfungsi sebagai dasar bagi 
negara-negara untuk meninjau 
dan menilai kinerja satu sama lain. 
Tinjauan tersebut memberikan 
penilaian independen berbasis fakta 
dan rekomendasi yang ditargetkan 
untuk mendorong reformasi lebih lanjut 
dari sudut pandang pemerintah secara 
keseluruhan. Tinjauan dilakukan untuk:

 z Membantu negara-negara 
mengukur kemajuan mereka 
terhadap komitmen domestik dan 
internasional.

 z Mendorong terjalinnya dialog antar 
negara dan pembelajaran sejawat.

 z Mendorong akuntabilitas publik 
yang lebih besar dan ke negara lain.
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Pertumbuhan Ekonomi Hijau  
di OECD
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“Pertumbuhan  hijau yang inklusif menawarkan alternatif optimistis dan realistis 

bagi negara-negara yang hendak mencari sumber pertumbuhan baru yang 

mumpuni secara ekonomi, lingkungan dan sosial. Pertumbuhan  hijau bukan 

merupakan pengganti pembangunan berkelanjutan. Bersama inovasi, going green 

dapat menjadi penggerak jangka panjang untuk pertumbuhan ekonomi.” 

Ángel Gurría, Sekretaris Jenderal OECD  

Pemerintah meminta OECD untuk mengembangkan 

2011 Green Growth Strategy (Strategi Pertumbuhan 

Ekonomi Hijau 2011) untuk membantu negara-

negara OECD dan juga perekonomian mitra mencapai 

pemulihan ekonomi, bersamaan dengan pertumbuhan 

yang ramah lingkungan dan sosial. Agenda 

pertumbuhan harus mempertimbangkan konsekuensi 

pertumbuhan produktivitas bagi lingkungan fisik 

pendukung, dan kebutuhan akan inklusivitas. Lima 

tahun setelah penerbitan Strategi tersebut, laporan 

ini membahas tantangan umum yang dialami oleh 

negara-negara OECD dan negara-negara mitra, dan 

menunjukkan letak ruang bagi kemajuan.

OECD (2015), Towards Green Growth? Tracking Progress 
http://doi.org/bbgkvg

OECD juga mendukung pertumbuhan  hijau di 

tingkat kota. Bersama kota Bandung, misalnya, OECD 

menganalisis tantangan seperti kemacetan lalu 

lintas, polusi udara, sampah padat kota dan akses 

dan pengelolaan air. Kota yang secara ekonomi amat 

menarik ini menghadapi beberapa risiko bencana akut 

terkait banjir dan aktivitas seismik. Laporan tersebut 

mengidentifikasi peluang internal dan eksternal yang 

dapat dipertimbangkan oleh kota untuk mengatasi 

tantangan perkotaan dan meningkatkan pertumbuhan 

ekonominya dalam jangka panjang.

OECD (2016), Green Growth in Bandung, Indonesia  
http://doi.org/cfpv
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Read more about green growth on 
www.oecd.org/greengrowth

Green Growth Indicators 2017 (Indikator Pertumbuhan Ekonomi Hijau 2017) mencatat 

kemajuan yang telah dicapai oleh negara-negara OECD dan negara-negara G20 

sejak tahun 1990. Edisi 2017 tersebut memberikan penekanan pada peningkatan 

produktivitas dan peran aksi kebijakan, dengan analisis yang diperkaya dengan analisi 

mengenai pajak dan subsidi, teknologi dan inovasi terkait lingkungan, serta arus 

keuangan internasional. 
               OECD (2017), Green Growth Indicators, http://oe.cd/ggi

OECD berkontribusi pada kemajuan dalam pembahasan G20 tentang perubahan 

iklim dan energi melalui laporan yang berjudul Investing in Climate, Investing in 

Growth (Berinvestasi pada Iklim, Berinvestasi pada Pertumbuhan). Laporan tersebut 

menunjukkan bahwa dengan memadukan langkah-langkah untuk mengatasi 

perubahan iklim ke dalam kebijakan ekonomi reguler akan memberi dampak positif 

pada pertumbuhan. Mengadopsi agenda pertumbuhan yang inklusif, rendah emisi dan 

memiliki ketahanan iklim akan menjadi peluang untuk menyesuaikan arah sasaran 

pertumbuhan G20.

OECD (2017), Investing in Climate, Investing in Growth http://oe.cd/25D
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Indonesia: Mitra utama sejak 2007

Selain kebijakan pertumbuhan  hijau dan lingkungan, OECD mendukung 
pemerintah Indonesia dalam melaksanakan agenda reformasinya 
dalam kebijakan makroekonomi, pajak, investasi, kebijakan peraturan, 
penganggaran, pendidikan keuangan dan urusan keuangan, pendidikan, 
pertanian, perdagangan dan anti korupsi.
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“Indonesia menyambut baik komitmen OECD untuk menjadi mitra 
strategis kami dalam mencapai tujuan pembangunan sosial dan ekonomi.”

Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia.



Program kerja bersama

Pada tanggal 24 Oktober 2016, Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurría 
meluncurkan Program Kerja Bersama OECD-Indonesia yang kedua untuk 
Tahun 2017-2018 bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 
Beliau membahas prioritas dengan Presiden Joko Widodo dan menteri-
menteri terkait selama kunjungannya.

Program Kerja tersebut menargetkan 15 wilayah prioritas yang dibingkai seputar 
empat tema berikut:

 z mengembangkan iklim usaha 
dan membina pertumbuhan yang 
dinamis

 z memperbaiki kebijakan sosial dan 
meningkatkan pertumbuhan inklusif

 z mendorong pertumbuhan hijau

 z mendukung tata kelola 
pemerintahan
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Tinjauan Kebijakan 
Pertumbuhan Hijau
OECD memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun dalam 

melakukan Tinjauan Kinerja Lingkungan (Environmental 

Performance Review, EPR) terhadap negara-negara 

anggotanya dan negara-negara mitra terpilih, termasuk 

Brazil (2015), Afrika Selatan (2013) dan Tiongkok (2007). 

Tinjauan Kebijakan Pertumbuhan Hijau (Green Growth 

Policy Review) Indonesia akan menjadi tinjauan perdana 

dari jenis tinjauan serupa.

 z Tinjauan Kebijakan Pertumbuhan Hijau (Green Growth 
Policy Review – GGPR) akan menguji kinerja Indonesia 
sejak tahun 2010. Tinjauan ini akan berfokus untuk 

menilai kerangka kebijakan untuk pertumbuhan  hijau dan 

seberapa efektif pertumbuhan  hijau telah diintegrasikan 

ke dalam kebijakan ekonomi dan proses perencanaan. 

Kinerja sejak 2010 diukur dari segi maksud, tindakan yang 

diambil, dan hasil yang dicapai.

 z Kajian ini berorientasi ke depan: rekomendasi kebijakan 

bertujuan untuk membantu Indonesia mencapai tujuan 

pertumbuhan  hijau dan target ekonomi rendah karbon 

miliknya.

 z GGPR akan dikembangkan dalam kerangka tinjauan 
sejawat (peer review) yang sama seperti Tinjauan Kinerja 

Lingkungan OECD. Tinjauan ini juga akan menjadi 

penilaian independen berbasis bukti. Proses peninjauannya 

serupa, namun ditambah dengan lokakarya ahli.

 z Seperti halnya EPR, Indikator Pertumbuhan Hijau OECD 
(OECD Green Growth Indicators) akan menjadi inti dari 

analisis yang dilakukan. Tinjauan ini juga akan mengkaji 

kemajuan dalam melaksanakan Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

 z Strukturnya akan sangat erat mengikuti struktur EPR, 

namun tidak akan memuat bab rinci tentang tata kelola 

lingkungan. Sebagai gantinya, bab “Menuju Pertumbuhan 

Hijau” (“Towards Green Growth”) akan diperluas dan hanya 

akan ada satu bab yang dibahas mendalam.
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Konteks  
Indonesia
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 z Hutan Indonesia menutupi lebih dari separuh luas lahan 

dan menyimpan kekayaan keanekaragaman hayati dan jasa 

ekosistem yang kaya, mendukung kehidupan masyarakat 

setempat. Modal sumber daya alam menyediakan komoditas 

berlimpah, yakni sekitar setengah dari ekspor Indonesia.

 z Ekspansi sektor berbasis lahan yang pesat telah memberi 

dampak buruk terhadap lingkungan dan mata pencaharian 

masyarakat lokal. Praktik yang tidak berkelanjutan di sektor 

pemanfaatan lahan telah menjadi penyebab utama degradasi 

lingkungan dan emisi gas rumah kaca (GRK).

 z Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang pesat memberi 

tekanan lebih lanjut terhadap lingkungan hidup. Untuk 

memenuhi permintaan energi yang meningkat, Indonesia 

berencana meningkatkan pangsa batubara dalam bauran 

energinya. Sementara itu, sebagian besar potensi terbarukan 

Indonesia masih belum dimanfaatkan. Urbanisasi yang pesat 

juga mengharuskan adanya  peningkatan penyediaan air dan 

sanitasi, pengelolaan limbah, infrastruktur dan transportasi 

umum. Lalu lintas jalan yang senantiasa padat telah menjadi 

penyebab utama polusi udara dan emisi gas rumah kaca.

 z Indonesia sudah melakukan upaya-upaya untuk 
membalikkan kecenderungan ini. Indonesia telah 

berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca 

sebesar 29% di bawah proyeksi business-as-usual (tidak ada 

perubahan) sebelum tahun 2030 dan 41% dengan dukungan 

internasional, dan telah berusaha untuk mengarusutamakan 

perhatian pertumbuhan  hijau ke dalam proses perencanaan 

dan kebijakan sektoralnya. GGPR OECD di Indonesia 

akan mengembangkan upaya-upaya yang dilakukan oleh 

pemerintah untuk meninjau kemajuan yang dicapai dan 

memberikan rekomendasi khusus yang akan mendukung 

transisi Indonesia ke jalur pertumbuhan  hijau.

Indonesia dikaruniai kekayaan alam yang luar biasa. 

Namun, pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut 

dan meningkatnya permintaan komoditas global telah 

memberikan tekanan terhadap basis aset alam Indonesia.
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Bab 1  
Tren dan perkembangan utama

Indonesia, negara yang kaya sumber daya dan keanekaragaman hayati yang 

sangat besar dengan populasi yang berkembang dan prospek ekonomi yang 

menguntungkan, merupakan kasus yang menarik untuk ditinjau dari sudut 

pandang pertumbuhan  hijau.

Bab pertama laporan ini dikhususkan untuk menguraikan kecenderungan utama 

lingkungan dan sosial ekonomi. Bab ini mencakup data dan analisis tentang:

 z kondisi ekonomi, sektoral dan sosial yang berlaku

 z indikator pertumbuhan  hijau utama terpilih untuk (i) produktivitas sumber 

daya (ii) basis aset alami dan (iii) kualitas hidup lingkungan, serta indikator 

lingkungan terhadap dampak udara, energi, air, keanekaragaman hayati, 

penggunaan lahan, sampah, penggunaan sumber daya, dampak iklim dan 

kesehatan

 z kecenderungan utama (termasuk pemisahan/decoupling) dan apa yang 

mendorongnya

 z upaya kebijakan utama, khususnya peraturan dan standar

 z status informasi lingkungan, pemantauan, pelaporan, pendidikan dan 

partisipasi masyarakat.

Bahan bakar fosil mendominasi pasokan energi Indonesia.  
Rincian total pasokan energi primer di Indonesia, berdasarkan sumber

Sumber: IEA (2017), World Energy Statistics (database). 
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Bab 2 
Menuju Pertumbuhan Hijau
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Tantangan keberlanjutan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan 
mengancam kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tinjauan ini dapat 
membantu membentuk kebijakan yang dapat menyelaraskan sasaran 
ekonomi dan lingkungan dengan lebih baik, melalui reformasi perpajakan, 
kebijakan investasi, perencanaan perkotaan, infrastruktur, energi, 
pertanian, kehutanan dan pembangunan sosial.

Bagaimana pertumbuhan PDB akan disesuaikan jika polusi ikut diperhitungkan? 
Poin persentase pertumbuhan hasil, negara-negara G20, rata-rata tahunan 2000-13

 z Bab “Menuju Pertumbuhan Hijau” akan menyoroti perkembangan kebijakan 

utama dalam kebijakan fiskal, ekonomi, sosial dan sektoral (misalnya energi, 

transportasi, pertambangan, pertanian) yang melemahkan atau justru mendukung 

tujuan lingkungan dan efektivitas kebijakan pertumbuhan  hijau. Bab ini akan 

mengidentifikasi peluang, hambatan dan hal-hal yang saling melengkapi.

 z Bab ini akan meninjau pengaturan strategis dan kerangka kelembagaan untuk 

kebijakan pertumbuhan  hijau; pengaruh masalah daya saing terhadap kebijakan 

lingkungan hidup; sistem pajak dan retribusi, subsidi, dan instrumen ekonomi; 

pengeluaran dan investasi dalam bidang infrastruktur dan layanan air bersih dan 

limbah, energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi umum, promosi ekonomi 

melingkar (circular economy), dan mekanisme untuk memobilisasi investasi sektor 

swasta, inovasi lingkungan, dan aspek sosial dari transisi menuju pertumbuhan  hijau.

Source: OECD (2017), Green Growth Indicators (database). 
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Bab 3 
Tautan Penggunaan Lahan-Ekosistem-Iklim

Sources: Hansen et al Global Forest Change (2013); JRC HSL (2016); ESA-CCI Land Cover 2015; UNEP; WCMC World Database of Protected Areas (2016) 
Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community OSM & Contributors 2017

6 - Tutupan hutan
5 - Perubahan wilayah 
terbangun4 - Lahan pertanian

3 - Kawasan lindung2 - Peta Jalan Terbuka1- Foto

Penggunaan observasi bumi untuk analisis penggunaan lahan. Keenam gambar ini menunjukkan wilayah 
yang sama: perbatasan hutan hujan tua di Taman Nasional, dekat kota Palangkaraya, di Indonesia. Kumpulan 
data yang ditunjukkan dapat digunakan untuk mengukur dan mengidentifikasi pola penggunaan lahan pertanian 
(4), urbanisasi (5) atau perubahan/konversi hutan (6), di dalam dan di sekitar batas kawasan lindung (3).

 z Penggunaan lahan mengacu pada pengaturan, kegiatan dan masukan yang dilakukan 
masyarakat dalam jenis tutupan lahan tertentu. Beberapa contoh penggunaan lahan 
meliputi kehutanan, pertanian, pertambangan, konstruksi atau permukiman.

 z Bab ini akan menilai kebijakan di sektor penggunaan lahan di Indonesia, menyoroti 
tautan dengan tantangan dan kebijakan terkait perubahan iklim dan ekosistem. Bab 
ini akan menganalisis kecenderungan, tekanan lingkungan, rerangka kebijakan dan 
kelembagaan, serta instrumen yang ada, dengan maksud untuk menyoroti peluang dan 
tantangan atau penyelarasan kebijakan yang lebih baik.

 z Potensi imbal tukar dan hubungan saling melengkapi (complementarity) antara 
penggunaan lahan yang berbeda, dan antara tujuan penggunaan lahan, iklim dan 
keanekaragaman hayati, akan ditelaah untuk mendorong penggunaan lahan yang 
lebih efektif dan efisien.

Sumber daya alam merupakan pilar pembangunan Indonesia. Sektor penggunaan 
lahan menyumbang setengah dari emisi gas rumah kaca (GRK) di Indonesia dan 
mendorong terjadinya perubahan lingkungan. Mewujudkan sektor pemanfaatan 
lahan yang berkelanjutan akan bersifat sangat penting  dalam upaya untuk membuka 
potensi pertumbuhan hijau Indonesia sepenuhnya.



Kolaborasi dengan empat 
kementerian

Mitra dan sponsor
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Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
akan menjadi koordinator utama GGPR. 
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
(BAPPENAS), Kementerian Keuangan dan 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 
akan menjadi kontributor utama dan anggota 
kelompok koordinasi inti.

Di OECD, Direktorat Lingkungan akan 
memimpin proses tersebut, dengan kontribusi 
dari Departemen Ekonomi dan Direktorat 
dan badan lainnya, termasuk Badan Energi 
Internasional (International Energy Agency) dan 
Forum Transportasi Internasional (International 

Transport Forum).

 z OECD berterima kasih kepada Jerman, Jepang, Belanda, Norwegia, Swedia dan 

Swiss karena telah memberikan kontribusi keuangan, sehingga memungkinkan 

dilakukannya Tinjauan Kebijakan Pertumbuhan Hijau. Kontribusi lainnya 

dikonfirmasi pada saat pencetakan.

 z Konsultasi telah dilakukan dengan berbagai organisasi mitra. Asian Development 

Bank, Climate Policy Initiative, Global Green Growth Institute, Bank Dunia dan World 

Resources Institute (dan prakarsa New Climate Economy) merupakan mitra Tinjauan 

ini, menyumbangkan pengetahuan, penelitian dan keahlian untuk proses ini.



29 Nov 
2017

LOKAKARYA PERTAMA

 z Mempertemukan berbagai pelaku untuk mendiskusikan 
prioritas dan bidang fokus GGPR.

 z Lokakarya ini diselenggarakan berturut-turut dengan 

Seminar OECD dengan tema Berinvestasi pada Iklim, 

Berinvestasi pada Pertumbuhan.

REviEw MissiON

Misi tinjauan selama satu minggu, oleh tim Tinjauan OECD, 

termasuk:

 z Pertemuan dengan pemangku kepentingan kebijakan 

pertumbuhan hijau, yang diselenggarakan oleh 

pemerintah Indonesia: perwakilan kementerian, lembaga, 

ahli independen, perwakilan dari LSM, industri, sektor 

swasta, serikat pekerja dan pemerintah daerah.

 z Kunjungan lapangan ke dua daerah.

 z Lokakarya kedua.
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Mei 
atau Juli 

2018

Langkah-langkah utama suatu tinjauan

Mei-Des 
2017

PERsiAPAN TiNJAUAN DAN PENGUMPULAN iNFORMAsi

 z Pertemuan dengan beberapa Kementerian terpilih

 z Penyusunan materi informasi atas tinjauan dengan 

kementerian dan instansi terkait, sebelum bulan 

Desember 2017.

 z Menghimpun tim analis dan spesialis, termasuk para ahli 

dari dua negara peninjau.

 z Kompilasi data dan dokumentasi.



Februari 
2019

PEER REviEw

 z Satu minggu pertemuan, Indonesia memberikan 

tanggapan atas laporan tersebut.

 z Delegasi yang dipimpin oleh Menteri terkait, ditambah 

pejabat dan ahli, diundang ke Komite Kebijakan 
Lingkungan (Environment Policy Committee – EPOC) 
OECD dan menyampaikan laporannya.

 z Delegasi dari negara-negara rekan mendiskusikan, 
mengajukan pertanyaan dan bertukar praktik baik  atas 

topik yang dibahas dalam tinjauan.

 z Komite menyetujui Temuan dan rekomendasi, yang 

mencerminkan pandangan bersama Komite.

Komite Kebijakan Lingkungan (Environment 
Policy Committee – EPOC) OECD 
mempertemukan Delegasi tingkat tinggi 
dari negara-negara anggota sekali atau dua 
kali setahun, untuk melaksanakan Program 
Lingkungan OECD (OECD Environment 
Programme). Pertemuan tingkat Menteri 
Komite ini diselenggarakan setiap empat 
tahun. Laporan ini diterbitkan di bawah 
tanggung jawab OECD sekretaris Jenderal.

Kuartal 
kedua 
2019

PELUNCURAN
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Misi KEBiJAKAN

Nov-Des 
2018

 z Satu minggu sebelum misi Kebijakan, draf Temuan dan 

rekomendasi dikirim ke Indonesia untuk mendapatkan 

komentar.

 z Pembahasan draf temuan dan rekomendasi dengan perwakilan 

tingkat tinggi di Indonesia

 z Lokakarya ketiga

 z Laporan diterbitkan dan dapat diakses bebas secara online 

oleh semua, termasuk masyarakat sipil dan media.

 z Indonesia menyelenggarakan konferensi pers dan 

lokakarya keempat untuk mempresentasikan temuan 

utama tersebut kepada publik.



OECD mengusulkan 
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