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BAB 1: PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan sudah menjadi komitmen 

hampir seluruh negara-negara di dunia sejak pertama Konsensus Kemitraan Global tentang 

Millenium Development Goals (MDGs) diratifikasi pada tahun 2000. Konsensus yang 

berakhir pada tahun 2015 kemudian dilanjutkan dengan kerangka kesepakatan yang lebih 

luas dalam bentuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable 

Development Goals (SDGs) yang akan berakhir pada tahun 2030. Jika MDGs mengusung 

delapan tujuan utama, maka SDGs membawa tujuan yang lebih luas, sebanyak 17 goals 

dengan jargon utama “No one left behind”. SDGs adalah kesepakatan pembangunan 

berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan. Kesepakatan ini harus 

diimplementasikan oleh setiap negara yang meratifikasi, sehingga praktek-praktek 

kebijakan dan perencanaan pembangunan selalu mempertimbangkan pencapaian tujuan 

SDGs. Implementasi tersebut dilakukan secara menyeluruh dari level pemerintahan pusat 

hingga pemerintahan daerah.  

Salah satu isu strategis pembangunan ekonomi dalam kerangka pembangunan 

berkelanjutan adalah upaya mewujudkan Green Economy. Pembangunan ekonomi yang 

bukan hanya menginternalisasi dampak kerusakan lingkungan dalam perhitungan produk 

domestik bruto (PDB) tetapi juga memperhatikan seluruh proses pembangunan yang 

memenuhi prinsip green. Circular economy saat ini sudah menjadi paradigma 

pembangunan yang harus diadopsi seluruh negara di dunia. Salah satu elemen penting 

dalam mewujudkan green economy adalah investasi hijau (green investment). Investasi 

hijau menjadi elemen sangat fundamental karena pertumbuhan ekonomi dalam jangka 

panjang sangat tergantung pada investasi, sehingga motor penggerak kegiatan produksi 

bertumpu pada investasi. Meskipun belum ada konsensus baku, konsep dan prinsip 

investasi hijau sudah banyak dikembangkan dan diterapkan secara internasional baik di 

level business group maupun pemerintahan.  

Dalam implementasi pembangunan yang ramah lingkungan, baik dalam kerangka 

MDGs maupun SDGs, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan di bidang 

investasi atau penanaman modal yang menjadi mandat bukan hanya bagi pemerintah pusat, 

tetapi juga pemerintah daerah. UU No 25/2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan 

Presiden (Perpres) No 16/2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) 

adalah payung hukum yang menjadi petunjuk kebijakan dan implementasi penanaman 

modal baik di tingkat nasional maupun daerah. Selanjutnya, pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat dengan mengeluarkan Peraturan 

Gubernur (Pergub) No 51/2012 jo. No 52/2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal 

(RUPM) Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan penanaman modal semakin dinamis 

perkembangannya setelah pemerintah mengeluarkan paket undang-undang sapu jagat 

(Omnibus Law) atau UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja untuk mengefisiensikan masalah 

birokrasi dan kelembagaan yang selama ini ditengarai sebagai faktor yang sangat mengikat 
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dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Salah satu peraturan turunan dari 

undang-undang tersebut adalah dikeluarkannya Perpres No 10/2021 yang telah diubah 

menjadi Perpres No 49/2021 tentang Daftar Positif Investasi (DPI). Perpres ini mengubah 

paradigma lama Daftar Negatif Investasi (DNI) yang sebelumnya dijelaskan dalam Perpres 

No 44/2016.   

Menghadapi dinamika yang sangat cepat tersebut, Pemeritah Provinsi Jawa Tengah 

saat ini tengah menyiapkan kebijakan dan/atau peraturan yang menjadi payung hukum 

pelaksanaan investasi hijau di Jawa Tengah. Saat ini belum ada satu daerah pun yang 

sudah menyiapkan peraturan khusus terkait investasi hijau. Kebijakan investasi hijau 

masih menjadi bagian kebijakan umum dalam RUPM. Untuk itu pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) 

melakukan kegiatan identifikasi masalah untuk perencanaan penanaman modal 

berwawasan lingkungan di Jawa Tengah. Kegiatan identifikasi ini memberikan kerangka 

berfikir bagi penyusunan kebijakan teknis ke depan. Untuk itu, kegiatan ini 

mengkombinasikan antara kajian konseptual dan penggalian masukan dari para pemangku 

kepentingan (stakeholders) yang relevan baik dari kalangan pemerintahan, pelaku usaha 

maupun akademisi.  

Selanjutnya, mempertimbangkan aspek-aspek tersebut di atas, laporan kegiatan 

identifikasi ini disusun menjadi empat bagian. Bab 1 menjelaskan latar belakang kegiatan 

dan perkembangan makro ekonomi Jawa Tengah. Bab 2 menjelaskan kerangka konseptual 

investasi hijau. Bab 3 menjelaskan hasil pendalaman dengan para pemangku kepentingan. 

Bab 4 menjelaskan kerangka desain kebijakan atau peraturan investasi hijau Provinsi Jawa 

Tengah. 

 

1.2 Tujuan Kegiatan Identifikasi 
Tujuan utama dari kegiatan identifikasi masalah untuk perencanaan penanaman 

modal Jawa Tengah adalah memberikan kerangka pemikiran konseptual dalam rangka 

rencana penyusunan kebijakan teknis di bidang investasi hijau. Sementara itu, secara 

khusus tujuan kegiatan identifikasi ini dijabarkan sebagai berikut: 

a. Memperdalam kerangka konseptual investasi hijau. 

b. Memperdalam konsep investasi hijau dalam RUPM Jawa Tengah. 

c. Menggali masukan dari para pemangku kepentingan. 

d. Mengusulkan kerangka kebijakan investasi hijau di Provinsi Jawa Tengah.  

e. Mengetahui potret dan persebaran investasi hijau di Jawa Tengah 

1.3 Output Kegiatan Identifikasi 
Output dari kegiatan identifikasi adalah laporan yang diharapkan dapat digunakan 

sebagai dasar bagi pengembangan perencanaan penanaman modal yang berwawasan 

lingkungan (green investment) khususnya di Provinsi Jawa Tengah, meliputi arah pada 

pengembangan:  
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a. Dasar-dasar konsep perencanaan penanaman modal yang berwawasan lingkungan 

dalam konteks RUPM, sektor terkait, ekonomi hijau, industri hijau, zero carbon, 

dan Perjanjian Paris 

b. Penjabaran arah kebijakan green investmeni dalam RUPM 

c. Pengembangan investasi hijau di Jawa Tengah pada Tahap III - pengembangan 

industri skala besar (sektor prioritas dan teknologi ramah lingkungan serta 

pemanfaatan potensi sumber energi dan terbarukan) 

d. Rekomendasi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di sektor yang berpotensi 

investasi hijau, strategi meningkatkan pengembangan investasi hijau, alternatif 

solusi terhadap kendala dan permasalahan yang ada. 

 

1.4 Perkembangan Makro Ekonomi Jawa Tengah 

Kondisi perekonomian Jawa Tengah cenderung stabil sampai tahun 2019, 

berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah 

berada di atas 5 persen. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami kontraksi sebesar 

-2,65 persen pada tahun 2020, setelah selama satu dekade mampu mencatatkan 

pertumbuhan di atas 5 persen. Namun, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah perlahan mulai 

kembali membaik dan terus berlanjut pada Triwulan I 2021 dan Triwulan II 2021.  

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah (%) 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2021   

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Jawa Tengah pada Triwulan I 

2021 tumbuh sebesar -0,87% (y-o-y), atau membaik dibandingkan triwulan sebelumnya 

yang sebesar -3,34% (y-o-y). Sementara pertumbuhan Triwulan II 2021 tercatat sebesar 

5,66% (y-o-y), sehingga Semester I 2021 mampu tumbuh positif sebesar 2,33% (y-o-y). 
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15,41 

24,07 
19,87 

27,48 
18,65 

30,61 

16,18 

10,63 
14,11 

31,67 31,79 

40,85 

19,63 

9,09 

26,04 

38,18 

51,54 

59,27 59,5 

50,24 

25,28 

5

15

25

35

45

55

65

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (smt 1)

PMDN PMA Total

Perbaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan aktivitas pada seluruh komponen dengan 

sumbangan terbesar dari ekspor luar negeri dan investasi. 

Perbaikan kinerja investasi Jawa Tengah ditopang oleh realisasi beberapa proyek 

infrastruktur yang sempat tertunda di tahun 2020, khususnya pembangunan proyek 

strategis nasional yang mengalami perkembangan cukup pesat di awal tahun 2021. Pada 

sektor swasta, investasi dilakukan dengan meningkatkan utilisasi kapasitas produksi untuk 

mengakomodir peningkatan order, terutama yang bersumber dari permintaan global (Bank 

Indonesia, 2021). 

Investasi yang stabil dan terarah dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang 

kuat dan berkelanjutan. Teori pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan oleh Harrod-

Domar menyatakan untuk dapat tumbuh suatu perekonomian memerlukan investasi baru, 

di mana investasi baru ini mencerminkan penambahan bersih persediaan modal sehingga 

dalam jangka panjang persediaan modal akan mengalami kenaikan (Todaro dan Smith, 

2012).  Selain itu, setiap tambahan investasi akan menyebabkan penambahan jumlah 

output yang diproduksi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fauzan dan Widodo 

(2015) di Provinsi Jawa Tengah, ditemukan bahwa investasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya kenaikan investasi akan menyebabkan 

kenaikan pada pertumbuhan ekonomi, begitupun sebaliknya. 

Gambar 1.2. Perkembangan Realisasi Investasi PMDN/PMA Jawa Tengah  

(Triliun Rupiah) 

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, 

2021 

Kondisi investasi di Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 1.2, dimana 

perkembangan investasi di Jawa Tengah secara keseluruhan mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun (2015-2019) sebelum terjadinya kontraksi ekonomi pandemic Covid-19 

(2020-2021 semester 1). Total kenaikan investasi selama tahun 2015-2019 mencapai 33,46 

triliun rupiah. Jika dilihat dari jenis investasinya, penanaman modal asing (PMA) 

mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2015-2019. Jika dilihat berdasarkan 
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sektor usahanya, sektor yang mempunyai realisasi investasi tertinggi baik itu jenis 

penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah 

sektor listrik, gas dan air. Berdasarkan Gambar 1.3 dan Gambar 1.4 terlihat sektor listrik, 

gas, dan air menyumbang realisasi investasi terbesar di Jawa Tengah selama tahun 2015 – 

2021 Semester 1, dimana untuk PMDN mencapai 17,31% dan PMA mencapai 61,65%. 

 

Gambar 1.3. Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Usaha  
Tahun 2015- 2021 (Smt 1) 

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, 2021 
 

 

Gambar 1.4. Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Sektor Usaha  

Tahun 2015- 2021 (Smt 1) 
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, 2021 
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Investasi perlu dilakukan dalam perluasan industri, sehingga dapat memfasilitasi 

kegiatan ekonomi lainnya dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, optimalisasi 

industri ini dapat menimbulkan eksternalitas negatif bagi masyarakat (Mielke dan Steudle, 

2018).  Feng dkk (2020) menyatakan bahwa peningkatan suhu global sebesar 1,1 derajat 

Celcius relatif terhadap tingkat pra-industri pada tahun 2020 banyak dikaitkan dengan 

emisi gas rumah kaca (antropogenik) buatan manusia, sehingga jalur suhu global pada 

masa mendatang akan sangat tergantung pada tindakan mitigasi yang ditujukan untuk 

mengurangi emisi tersebut.  

Tamirisa (2008) menjelaskan bahwa dampak perubahan iklim akan lebih terasa 

pada negara-negara berkembang terutama dalam ukuran ekonomi mereka. Hal ini 

dikarenakan beberapa faktor yaitu perekonomian negara tersebut masih didominasi oleh 

sektor-sektor yang sangat bergantung pada iklim seperti pertanian, kehutanan, perikanan 

dan pariwisata; kualitas kesehatan penduduk rendah sehingga lebih rentan terhadap 

perubahan lingkungan; dan layanan publik yang tersedia sedikit dan juga cenderung tidak 

ramah lingkungan. 

Mitigasi perubahan iklim membutuhkan pergeseran investasi dari infastruktur dan 

teknologi yang tidak berbasis lingkungan (brown investment) ke infrastruktur dan 

teknologi yang berbasis lingkungan (green investment) (Qureshi, 2016). Kekurangan 

investasi dalam infrastruktur dan teknologi hijau sering kali dijawab dengan argumen 

kegagalan pasar. Namun, Zenghelis (2011) mengklaim bahwa sektor swasta cenderung 

kurang berinvestasi dalam teknologi dan infrastruktur hijau dikarenakan ketidaktahuan 

terhadap eksternalitas positif dan tidak adanya insentif untuk melakukan hal tersebut.  

Menurut Mielke dan Steudle (2018) green investment memiliki resiko yang lebih 

tinggi dan hal itu merupakan insentif bagi investor untuk memilih brown investment. 

Namun, terdapat titik balik ketika jumlah investor yang berinvestasi dalam green 

investment melebihi investor brown investment maka imbal hasil green investment akan 

lebih tinggi daripada brown investment. Meningkatkan investasi hijau dapat dilakukan 

dengan membangun sistem regulasi lingkungan yang efisien dan berkelanjutan sehingga 

dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan investasi hijau dan sekaligus mencegah 

kelangkaan energi lebih lanjut serta kerusakan lingkungan (Huang dan Lei, 2021). 

Mengatasi perubahan iklim dan investasi yang diperlukan untuk mengurangi emisi 

karbondioksida merupakan suatu dilema (Mielke dan Steudle, 2018; Tamirisa, 2008). 

Tamirisa (2008) melihat dilema dari sisi para pembuat kebijakan, di mana manfaat dari 

kebijakan yang diambil tidak pasti dan sebagian besar akan diperoleh generasi mendatang, 

sedangkan biaya dari kebijakan tersebut dapat dialokasikan pada kebijakan lain yang bisa 

memberikan manfaat langsung pada masa sekarang. Pada saat yang sama, biaya dari 

keterlambatan mengambil kebijakan tidak dapat diubah, berpotensi menjadi bencana besar, 

dan kemungkinan akan menghantam negara-negara miskin lebih keras daripada negara-

negara maju. Lalu, Mielke dan Steudle (2018) melihat dilema sosial yang terjadi dalam 
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mitigasi perubahan iklim dan investasi berbasis lingkungan (green investment) dari sudut 

pandang investor.  

Pemerintah merupakan pemeran utama dalam hal penyusunan kebijakan, peraturan 

ataupun strategi mitigasi perubahan iklim dan dampak perubahan iklim diharapkan terjadi 

dalam jangka panjang. Hal ini sangat bertolak belakang dengan jangka waktu pengambilan 

keputusan investor yang biasanya lebih pendek. Selain kebijakan pemerintah, perilaku 

investasi juga dipengaruhi oleh dana yang diinvestasikan, manfaat ekonomi, efek sosial, 

permintaan pasar, dan sebagainya. Namun dalam investasi hijau, investor juga akan 

memperhatikan perubahan iklim, energi alternatif, hak asasi manusia, keragaman, investasi 

masyarakat atau masalah lainnya (Doval dan Negulescu, 2014). Artinya strategi-strategi 

mitigasi melalui investasi berbasis lingkungan (green investment) akan dipilih investor 

hanya jika pengembalian investasi jangka pendek hingga menengah bernilai positif dan 

sekaligus memberikan dampak baik terhadap lingkungan (Mielke dan Steudle, 2018).  

Jika ekspektasi para investor dan pemerintah dapat dibingkai ulang menuju 

pertumbuhan berbasis lingkungan (green economy) dengan menggunakan regulasi, 

misalnya melalui kebijakan investasi hijau yang kredibel, insentif investasi hijau dan 

kemudahan koordinasi antara investor dan pemerintah maka mitigasi perubahan iklim oleh 

pemerintah sekaligus imbal hasil investasi berbasis lingkungan yang menarik bagi investor 

dapat tercapai (Mielke dan Steudle, 2018). 

Pemerintah Jawa Tengah telah menggunakan investasi berbasis lingkungan sebagai 

salah satu elemen utama arah kebijakan penanaman modal di Jawa Tengah sebagaimana 

diatur dalam Pergub Jateng Nomor 52/2015 tentang RUPM Provinsi Jawa Tengah sebagai 

upaya dalam mitigasi perubahan iklim. Hingga saat ini arah kebijakan penanaman modal 

berwawasan lingkungan (green investment) dalam Pergub Jateng Nomor 52/2015 terdiri 

atas sinergi kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup; pengembangan 

sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi 

sumber energi baru dan terbarukan; pengembangan ekonomi hijau (green economy); 

pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman 

modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup; peningkatan 

penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih 

terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir; pengembangan wilayah yang 

memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan. Berdasarkan hal 

ini, perencanaan pengembangan investasi berbasis lingkungan perlu dilakukan agar 

investasi berbasis lingkungan menjadi pilihan investasi yang menarik bagi investor 

sehingga investasi berbasis lingkungan (green investment) di Jawa Tengah meningkat dan 

mitigasi perubahan iklim dapat terwujud.  
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BAB 2: KERANGKA KONSEPTUAL 

2.1 Kerangka Konseptual dan Definisi Operasional Investasi Hijau  
 

Pertumbuhan Berkelanjutan Sebagai Konsensus Global 

 Isu pemanasan global menjadi ancaman nyata yang dipertimbangkan sebagai faktor 

yang membatasi pertumbuhan. Dampaknya akan terlihat pada penurunan kualitas 

kehidupan manusia, seperti akses terhadap air dan sanitasi yang layak. Oleh karena itu 

perlu adanya suatu konsensus untuk mengarahkan perhatian komunitas global, politisi, 

pelaku bisnis dan industri, Investor dan pembuat keputusan masyarakat terhadap 

pentingnya lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan di tingkat global dan lokal. 

Tindakan yang tepat oleh semua pihak diperlukan untuk memastikan bahwa lingkungan di 

masa depan tetap tangguh, aman, dan berkelanjutan secara sosial, lingkungan dan 

ekonomi.  

 Pada tingkat global, Milleneium Development Goals (MDGs) sebagai suatu 

konsensus bertujuan “memastikan keberlanjutan lingkungan” ditetapkan sebagai tujuan ke-

tujuh. Lebih jauh, keberlanjutan secara eksplisit ditetapkan sebagai bingkai bagi ke-tujuh 

belas tujuan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan demikian seluruh 

tujuan dalam SDG’s secara konseptual merupakan pilar bagi pembangunan yang 

berkelanjutan.  

 Dalam praktiknya, konsensus MDGs dan SDGs telah dijabarkan dalam dokumen 

perencanaan baik dokumen perencanaan sektoral maupun dokumen teknokratik 

perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan pendek. Jawa Tengah secara 

eksplisit, menetapkan strategi pertumbuhan yang menyebar, inklusif dan berkualitas dalam 

RPJMD 2018 – 2023. Menyebar dalam arti memperhatikan cakupan kewilayahan dengan 

karakteristik wilayah masing-masing di Jawa Tengah. Selama ini konsentrasi pertumbuhan 

ekonomi terjadi di Wilayah Utara Jawa Tengah dengan Kota Semarang sebagai 

episentrumnya bersama dengan wilayah-wilayah hinterland-nya. Inklusif dalam arti 

bahwa pertumbuhan ekonomi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat Jawa Tengah 

meliputi seluruh rumah tangga sektor ekonomi. Akses kesempatan berusaha, akses untuk 

mendapatkan layanan publik, akses modal dan akses pasar harus dijamin bagi seluruh 

elemen masyarakat yang ada di Jawa Tengah. Produktivitas sektor pertanian yang semakin 

menurun harus menjadi perhatian mengingat besarnya rumah tangga di Jawa Tengah yang 

menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Berkualitas bermakna bahwa pencapaian 

pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan pencapaian dimensi kualitatif makna 

pembangunan (semakin baiknya kualitas lingkungan, penguatan nilai-nilai kearifan dan 

budaya lokal, semakin baiknya kelembagaan sosial, ekonomi, hukum  dan politik). 
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Pertumbuhan Hijau (Green Growth) 

 Sebelum membahas secara spesifik mengenai pertumbuhan hijau dan investasi 

hijau dalam hubungannya dengan isu-isu pembangunan dan kesejehtaraan di Jawa Tengah, 

perlu ada pembatasan mengenai apa yang dimaksud dengan pertumbuhan hijau.  Terlebih 

lagi, jika pertumbuhan hijau yang mencakup dengan seluruh dimensi yang terkait hendak 

dijabarkan ke dalam diktum-diktum peraturan yang menuntut adanya asas kepastian. 

 Secara etimologi, pertumbuhan hijau merupakan frase yang menggabungkan dua 

kata dengan susunan D-M (Diterangkan-Menerangkan). Kata “hijau” disandarkan pada 

kata “pertumbuhan” yang menunjukkan bahwa “hijau” adalah 

atribut/sifat/watak/keterangan bagi “pertumbuhan”. Dengan kata lain, pertumbuhan hijau 

adalah “pertumbuhan yang (berwarna) hijau”. Warna sering diasosiasikan dengan ragam 

makna dalam huhungannya dengan identitas, ideologi, watak/sifat dan lain sebagainya.
1
 

Dalam hal ini kata hijau diasosiasikan dengan warna kehidupan, pembaruan, alam, dan 

energi. Warna hijau sering diasosiasikan sebagai simbol makna bagi pertumbuhan 

berkelanjutan, harmoni, kesegaran, keamanan, kesuburan, dan lingkungan. 

 Secara epistimologi, pertumbuhan hijau muncul sebagai terminologi counter-

factual atas fenomena bahwa dalam beberapa dekade terakhir pembangunan yang 

berlangsung di muka bumi ini menyisakan persoalan berupa eksternalitas bagi lingkungan. 

Pertumbuhan ekonomi yang diasosiasikan dengan pembangunan berlangsung dimana 

biaya kerusakan lingkungan tidak diinternalisasi ke dalam pertumbuhan ekonomi itu 

sendiri. Pertumbuhan ekonomi tercapai di satu sisi, namun dibarengi dengan degradasi 

lingkungan di sisi yang lain. Akibatnya, sebagaimana dikemukaan dalam laporan berjudul 

limits to growth,
2
 jika industrialisasi dan pertumbuhan yang menyebabkan deplesi sumber 

daya terus berlangsung sementara tingkat populasi terus bertambah, maka pertumbuhan 

(pembangunan) sebagaimana yang terjadi selama ini akan mencapai titik batas dalam 

waktu tertentu di masa yang akan datang.
3
  

 Laporan tersebut juga mengemukakan peluang untuk mencegah terjadinya limits to 

growth, yakni dengan mengubah tren pertumbuhan tersebut dan membangun kondisi 

ekologi yang stabil untuk ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, 

keseimbangan global perlu dirancang sedemikian rupa sehingga kebutuhan dasar setiap 

orang di bumi bisa terpenuhi dan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk 

mewujudkan potensi pribadinya sebagai manusia. Jika masyarakat global berjuang secara 

bersama dan semakin cepat mereka memulai untuk mencapainya, semakin besar peluang 

mereka untuk mencegah terjadinya limits to growth. 

 Laporan Limits to Growth yang terbit pada tahun 1972 menjadi momentum bagi 

ekonom untuk mempertimbangkan biaya lingkungan dalam proses pertumbuhan serta 

                                                             
1
 Dalam budaya Jepang, hijau dikaitkan dengan kehidupan abadi. Dalam konteks identitas politik ideologi di 

Indonesia, hijau merepresentasikan kelompok ideologi politik Islam. 
2
 diterbitkan tahun 1972 dan di-update setiap lima tahun. 

3
 Limits to Growth meramalkan 100 tahun dari laporan tersebut diterbitkan. 
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memasukkannya ke dalam perhitungan PDB (pendapatan nasional). Banyak ekonom, 

ilmuwan, dan cendekiawan lainnya mengemukakan gagasan tentang penyesuaian 

kebijakan ekonomi makro yang mempertimbangkan perubahan lingkungan. Ide ini 

dikembangkan sejak awal melalui karya Nordhaus and Tobin (1972), Ahmad et. al (1989) 

dan, Hartwick (1990). Muara dari rangkaian gagasan yang saling beririsan tersebut adalah 

lahirnya indikator PDB hijau (Green GDP) yang memperhitungkan depresiasi lingkungan 

di dalamnya. 

 Dalam perkembangannya, cakupan kebijakan ekonomi makro yang berkaitan 

dengan lingkungan semakin diperluas. Hal itu berimplikasi pada konstruksi teori, 

kebijakan dan kelembagaan yang terus berkembang demi mencapai tujuan utamanya yang 

substansial yakni pertumbuhan berkelanjutan sebagai sintesis bagi limits to growth. 

Investasi hijau adalah salah satunya. Dalam bingkai teori pertumbuhan neo-klasik, 

pertumbuhan ekonomi berlangsung seiring adanya dengan akumulasi modal. Sedangkan 

akumulasi modal terjadi jika tambahan modal baru yang dihasilkan melalui investasi lebih 

besar dibandingkan stok modal yang depresiasi (Barro and Martin, 2004; Romer, 2012). 

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada investasi dan depresiasi. 

Dengan mengadopsi cara pandang teori pertumbuhan neoklasik, untuk menghasilkan 

pertumbuhan hijau (green investment) diperlukan investasi hijau (green investment) serta 

depresiasi yang tidak hanya menghitung depresiasi modal fisik tetapi juga depresiasi atas 

lingkungan. 

 

Dari Green Growth ke Green Investment  

 Berdasarkan penjelasan sebelumnya, investasi hijau merupakan salah satu 

instrumen dan sekaligus prasyarat yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang 

berkelanjutan, mencegah limits to growth. Terlepas banyaknya ragam definisi mengenai 

investasi hijau, jelas bahwa definisi operasional investasi hijau yang selanjutnya dijabarkan 

dalam bentuk kebijakan dan dinyatakan dalam diktum-diktum peraturan harus diletakkan 

dalam bingkai pertumbuhan yang berkelanjutan. Meskipun demikian, tidak mudah untuk 

melakukan pembatasan mengingat luasnya cakupan maupun aktivitas turunan dari 

investasi hijau, misalnya perbankan hijau (green banking), obligasi hijau (green bond), 

pendanaan hijau (green fund) dan perdagangan hijau (green trade) lain sebagainnya.  

 Investasi hijau mencakup makna yang eksplisit atau implisit serta luas atau umum 

berhubungan dengan mitigasi dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Namun 

sebagian lagi memaknai investasi hijau pada tataran yang lebih teknis dan spesifik. 

Misalya, emisi gas rumah kaca yang rendah, hemat energi. Investasi hijau juga bisa 

didefinisikan dengan mengaitkannya kepada sektor tertentu. Eyraud et al., (2013) 

misalnya, mendefisikan investasi hijau sebagai “investasi yang diperlukan untuk 

mengurangi emisi gas rumah kaca dan polutan udara, tanpa mengurangi produksi dan 

konsumsi barang-barang non-energi. Definisi ini mencakup investasi oleh pemerintah dan 

swasta. Ada tiga komponen utama investasi hijau: Pasokan energi rendah emisi (termasuk 
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energi terbarukan, bio-energy dan nuklir); efisiensi energi (produksi dan konsumsi energi); 

dan penangkapan dan penyerapan karbon (termasuk deforestasi dan pertanian).  

 Di sektor perdagangan internasional, pengertian perdagangan hijau (green trade)' 

dibatasi pada "apa yang dihasilkan” bukan “bagaimana cara memproduksinya” atau 

bagaimana penggunaan barang tersebut mempengaruhi lingkungan relatif terhadap 

substitusi barang itu (Golub et al., 2011). Lebih jauh, Eurostat mengusulkan definisi yang 

mencakup tidak hanya barang dan jasa tetapi juga teknologi (Inderst et al., 2012) 

 OECD mendefinisikan dan mengukur investasi asing langsung (FDI) hijau dengan 

tujuan untuk memberikan landasan statistik dalam mendukung upaya dalam mengevaluasi 

peran arus investasi sektor swasta dan untuk menilai kinerja kebijakan dalam menyediakan 

kerangka kerja untuk investasi hijau (Golub et al., 2011). Satu sisi, FDI diakui sebagai 

sumber penting pembiayaan dan transfer teknologi dan pengetahuan antar negara. Di sisi 

yang lain, kontribusi FDI terhadap pertumbuhan hijau, masih belum diketahui. Lebih jauh, 

FDI yang masuk ke negara berkembang bahkan diduga adalah investasi di sektor-sektor 

yang tidak ramah lingkungan. Dengan demikian diperlukan suatu konsensus berkaitan 

dengan apa yang dimaksud dengan FDI hijau. UNCTAD dan Eurostat mengusulkan 

definisi FDI hijau mencakup FDI di sektor barang dan jasa lingkungan  dan FDI sebagai 

proses mitigasi kerusakan lingkungan, yaitu penggunaan teknologi yang lebih bersih 

dan/atau lebih hemat energi (Inderst et al., 2012). 

 

Motivasi Investor untuk Investasi Hijau 

  Kerangka kerja dan kebijakan mengenai investasi hijau sebagai instrumen untuk 

mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan harus sejalan dengan dorongan motivasi 

investor. Secara mendasar motivasi investor untuk menanamkan sejumlah dana dalam 

suatu projek tertentu adalah memperoleh suatu tingkat pengembalian tertentu (return) pada 

suatu jangka waktu tertentu untuk menutup biaya investasi. Akan tetapi motivasi finansial 

saja tidak lagi cukup sebagai tujuan keberlanjutan. Motivasi finansial adalah motivasi 

jangka pendek yang tidak menjadikan lingkungan sebagai faktor yang dipertimbangkan. 

Oleh karena itu, kerangka kerja teori investasi harus diperluas dengan memasukkan 

pertimbangan-pertimbangan non-finansial. Tabel 2.1 berikut menggambarkan cakupan 

pertimbangan bagi investasi hijau. 

Tabel 2.1 Cakupan Pertimbangan Investasi Hijau 

Pertimbangan 

Finansial 

Pertimbangan 

Extra-finansial 

Reputasi Kepatuhan dan 

kewajiban fidusia 

- Kriteria 

standar return  

- Kriteria 

standar risiko 

- Standar 

diversifikasi 

- Internalisasi 

- Ekologi 

- Ilmiah 

- Etika,  Agama 

- Sosial, Politik 

- Norma-norma 

lain 

 

- Reputasi investor 

- Tekanan Media, 

Politisi dan NGO 

- Aset intangible 

“membangun 

basis 

masyarakat” 

- Hukum dan 

Peraturan 

domestik 

- Konsensus 

internasional 

- Pokok-pokok 

kode etik industri 
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externalitas - Alat Marketing (Carbob 

Disclosure Project, 

Global Reporting 

Index) 

- Ketentuan 

disclosure 

- Kaidah-Kaidah 

GCG 

- Corporate Social 

Responsibility 
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BAB 3: ANALISIS HASIL DISKUSI TERFOKUS 
 

Sebagaimana Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana 

Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025 ditetapkan arah 

kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan 

ekonomi hijau (green economy). Dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan 

dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan 

iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta 

penggunaan energi baru terbarukan serta berorientasi pada pengembangan kawasan 

strategis pengembangan ekonomi daerah produktif, efisien dan mampu bersaing dengan 

didukung jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, energi dan 

kawasan peruntukan industri. 

Bab 3 kajian ini memberikan deskripsi tentang masukan dan pendapat dari berbagai 

pemangku kepentingan (stakeholders) yang dihimpun dalam diskusi terfokus membahas 

tentang Perencanaan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green 

Tnvestment). Pemangku kepentingan yang dimaksud dalam diskusi terfokus ini 

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu perwakilan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait 

dengan penanaman modal dan perizinan pada level Provinsi, perwakilan Pemerintah 

daerah yang membidangi penanaman modal dan perizinan di tingkat kabupaten / kota, dan 

perwakilan dunia usaha dan dunia industri. Bagian akhir kajian pada bab ini, deskripsikan 

Benchmarking yaitu analisis pembandingan dan penyelarasan dari ketiga kelompok 

stakeholders tersebut 

 

3.1 Identifikasi Masukan OPD 
Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat dalam diskusi terfokus ini antara lain 

adalah Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) 

Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah. Beberapa poin masukan dari OPD 

berakaitan dengan investasi hijau adalah sebagai berikut: 

1. Secara implisit investasi hijau merupakan bagian dari ciri ekonomi hijau, yaitu: (i) 

adanya peningkatan investasi hijau; (ii) peningkatan kuantitas dan kualitas 

lapangan pekerjaan pada sektor hijau; (iii) peningkatan pangsa sektor hijau; (iv) 

penurunan penggunaan energi/sumberdaya yang digunakan dalam setiap unit 

produksi; (v) penurunan CO2 dan tingkat polusi per GDP yang dihasilkan; serta 

(vi) penurunan konsumsi yang menghasilkan sampah (decrease in wasteful 

consumption). 

2. Secara eksplisit investasi hijau telah diamanatkan dan tercantum dalam kebijakan 

pengembangan penanaman modal Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum 
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dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana 

Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025.  

3. Dokumen perencanaan daerah Provinsi yang juga mencantumkan pengembangan 

investasi hijau adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 

2017 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-

2037. Pada dokumen tersebut dijelaskan bahwa: 

a. Terdapat penetapan industri unggulan Provinsi Jawa Tengah dengan jenis 

dan kriteria mengacu pada Kriteria Baku Lapangan Industri (KBLI) Tahun 

2015 yaitu : a. Industri pertambangan dan penggalian lainnya; b. Industri 

makanan; c. Industri minuman; d. Industri pengolahan tembakau; e. Industri 

tekstil; f. Industri pakaian jadi; g. Industri kulit, barang dari kulit dan alas 

kaki; h. Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk 

furniture) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya; i. Industri 

produk batu bara dan pengilangan minyak bumi; j. Industri bahan kimia dan 

barang dari bahan kimia; k. Industri farmasi, produk obat kimia dan obat 

tradisional; l. Industri logam dasar; m. Industri komputer, barang 

elektronika dan optik; n. Industri kendaraan bermotor, trailer dan semi 

trailer; o. Industri alat angkutan lainnya; p. Industri furnitur; q. Industri 

pengolahan lainnya; dan r. Industri piranti lunak dan konten multimedia.  

b. Pada industri unggulan tersebut, ditetapkan arah pengembangan yang 

terkait dengan kebijakan investasi hijau pada masing-masing periode yaitu: 

1). Periode Periode 2017 – 2021 secara umum, pengembangan industri 

diarahkan kepada industri yang berbasis digital, menggunakan teknologi 

yang hemat energi dan menghasilkan produk yang ramah lingkungan dan 

ramah energi. 2) Periode 2022 – 2026 industri di Jawa Tengah diarahkan 

untuk mendukung terwujudnya green industry. 3) Periode 2027-2037 

industri di Jawa Tengah diharapkan mampu mewujudkan green industry 

secara maksimal. 

4. Pengendalian pencemaran dan peningkatan kualitas lingkungan hidup di Jawa 

Tengah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK). 

Sehubungan dengan itu, OPD ini bertanggungjawab untuk memantau pencemaran 

lingkungan di Jawa Tengah. Sejak berlakunya desentralisasi dan izin investasi 

dikeluarkan oleh Pemda, maka diperlukan koordinasi dan sinkronisasi aturan dan 

instrumen yang mengatur tentang perizinan yang berkaitan dengan lingkungan. 

Beberapa instrumen dan aturan berkaitan dengan lingkungan dan investasi sebagian 

telah ada dan telah berjalan. Namun, seringkali tumpang tindih, baik aspek 

perizinan maupun OPD yang menangani. Dengan demikian, diperlukan satu 

kesatuan sistem pemantauan investasi hijau dan pengawasan kualitas lingkungan 

tidak menjadi beban bagi investor dan upaya pengendalian pencemaran termasuk 

penegakan hukum bagi pelanggar dapat ditegakkan. 
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3.2 Identifikasi Masukan Pemda Kabupaten/Kota 
Keyperson yang memberikan masukan dalam diskusi pada kelompok Pemerintah 

Kabupaten Kota adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada 

level Kabupaten/Kota, Bappeda Kabupaten/Kota dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ 

Kota di Jawa Tengah. Beberapa poin yang dapat teridentifikasi dari hasil diskusi adalah 

sebagai berikut: 

1. Sebagian besar daerah telah mengakomodasi kebijakan investasi hijau pada dokumen 

RUPM Kabupaten/Kota, namun demikian ketentuan yang bersifat petunjuk 

pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis berkaitan dengan pelaksanaan penanaman modal 

yang pro-lingkungan belum dijelaskan dengan lebih mendetil. Secara garis besar, 

pencantuman arah kebijakan penanaman modal berwawasan lingkungan (green 

investment) dalam RUPM beberapa kabupaten/kota sejalan dengan arah kebijakan 

RUPM Provinsi Jawa Tengah mencakup hal-hal sebagai berikut: 

a. Bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, 

khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, 

transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan 

keanekaragaman hayati.  

b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta 

pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.  
c. Pengembangan ekonomi hijau (green economy).  

d. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada 

penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup 

termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta 

mendorong perdagangan karbon (carbon trade).  

e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan 

secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.  

f. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau 

daya dukung lingkungan. 
  

2. Beberapa daerah menjelaskan tentang beberapa aturan yang mendukung terwujudnya 

penanaman modal berwawasan lingkungan (green investment) antara lain sebagai 

berikut: 

 

Tabel 3.1. Keberadaan Aturan Pendukung Penanaman Modal Berwawasan 

Lingkungan 

 

Kabupaten No Jenis aturan  Tentang Pelaksanaan / 
Implementasi  

Cilacap 1 Peraturan Daerah – No.2 

Tahun 2014 

Perlindungan Dan 

Pengelolaan 
Linkungan Hidup Di 

Kabupaten Cilacap  

Semua kegiatan 

mendasarkan pada 
Perda 

Cilacap 2 Peraturan Daerah – No.5 
Tahun 2016 

Izin Lingkungan Dan 
Izin Pplh 

Semua rencana usaha 
dan atau kegiatan 

mendasarkan pada 
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Kabupaten No Jenis aturan  Tentang Pelaksanaan / 
Implementasi  

Perda tersebut Terkait 

Kewajiban Memiliki 

Dokumen 
Lingkungan dan Izin 

PPLH 

Cilacap 3 Peraturan Bupati – No.37 
Tahun 2016 

Jenis Rencana Usaha 
Dan/Atau Kegiatan 

Wajib UKL – UPL 

Atau SPPL di 
Kabupaten Cilacap 

Pengaturan terhadap 
rencana usaha 

dan/atau kegiatan 

untuk memiliki 
dokumen lingkungan 

Cilacap 4 Peraturan Bupati – No.182 

Tahun 2019 

Program Kampung 

Iklim 

Semua kegiatan 

dilokasi tersebut 
harus  mendukung 

kampung iklim 

Sragen 1 Peraturan Daerah 
Kabupaten Sragen Nomor 

3 Tahun 2014 

Pengelolaan Sampah 
 

Sudah 
diimplementasikan 

dalam pengelolaan 

sampah di Kabupaten 
Sragen 

Sragen 2 Peraturan Daerah 

Kabupaten Sragen Nomor 
2 Tahun 2015 

Bangunan Gedung 

 

Sudah dilaksanakan 

setelah terbitnya 
Perbup tentang 

Bangunan Gedung 

Sragen 3 Peraturan Daerah 

Kabupaten Sragen Nomor 
5 Tahun 2017 

Perlindungan dan 

Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

Sudah dilaksanakan 

dan menjadi acuan 
dalam pengelolaan 

lingkungan hidup 

Sragen 4 Peraturan Daerah 
Kabupaten Sragen Nomor 

11 Tahun 2018 

Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan 

Sudah dilaksanakan 

Sragen 5 Peraturan Daerah 
Kabupaten Sragen Nomor 

1 Tahun 2020 

Perubahan atas 
Peraturan Daerah 

Kabupaten Sragen 

Nomor 11 Tahun 
2011 tentang 

Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten 
Sragen Tahun 2011-

2031 

Sudah dilaksanakan 
dan diacu dalam 

kegiatan pemanfaatan 

ruang 

Sragen 6 Peraturan Bupati Sragen 
Nomor 11 Tahun 2017 

Petunjuk 
Pelaksanaan 

Pemberian Belanja 

Bantuan Sosial 
Kegiatan Perbaikan 

Rumah Tidak Layak 
Huni 

Sudah dilaksanakan 

Sragen 7 Peraturan Bupati Sragen 

Nomor 54 Tahun 2018 

Kebijakan dan 

Strategis Pengelolaan 
Sampah Rumah 

Tangga dan Sampah 

Sejenis Sampah 

Sudah dilaksanakan 

dalam pengelolaan 
sampah rumah tangga 

dan sejenis rumah 

tangga 
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Kabupaten No Jenis aturan  Tentang Pelaksanaan / 
Implementasi  

Rumah Tangga 

Kabupaten Sragen 

Tahun 2018-2025 

Sragen 8 Peraturan Bupati Sragen 

Nomor 75 Tahun 2018 

Petunjuk 

Pelaksanaan 

Peraturan Daerah 
Kabupaten Sragen 

Nomor 2 Tahun 2015 

tentang Bangunan 
Gedung 

Sudah dilaksanakan 

Sragen 9 Peraturan Bupati Sragen 

Nomor 63 Tahun 2020 

Pusat Kesejahteraan 

Sosial Anak 
Integratif Kabupaten 

Sragen 

Sudah dilaksanakan 

Sragen 10 Keputusan Bupati Sragen 
Nomor 

660.1/173/003/2017 

 

Jenis Usaha dan/atau 
Kegiatan yang Wajib 

Menyusun Dokumen 

Upaya Pengelolaan 
Lingkungan dan 

Upaya Pemantauan 

Lingkungan di 
Kabupaten Sragen 

SK ini menjadi acuan 
dalam menyusun 

dokumen lingkungan 

Jepara 1 Peraturan Daerah 

Kabupaten Jepara Nomor 
14 Tahun 2012 

Penanaman Modal 

Di Kabupaten Jepara. 
 

Pasal 17 Setiap 

penanaman modal 
bertanggung jawab : 

“a. Menjaga 

kelestarian 
lingkungan hidup” 

 

 

3. Berkaitan dengan beberapa aspek peraturan penanaman modal berwawasan 

lingkungan sebagian besar daerah memberikan informasi tidak ada peraturan tertulis 

yang eksplisit memcantumkan hal-hal yang mencakup: a. kontribusi terhadap 

peningkatan porsi energi terbarukan; b. Kontribusi dalam menjaga kawasan hutan; c. 

Kontribusi dalam meningkatkan keadilan & ketahanan sosial; d. Kontribusi dalam 

menurunkan emisi gas rumah kaca; e. Kontribusi meningkatkan lapangan pekerjaan 

hijau dan f. Kontribusi dalam peningkatan aliran investasi nasional dan internasional 

dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, Kabupaten Sragen, 

memberikan informasi, yang setidaknya dapat memberikan gambaran tentang 

peraturan pada level daerah yang berkaitan dengan aspek-aspek tersebut. 
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Tabel 3.2. Gambaran Peraturan di Tingkat Kabupaten/ Kota tentang Aspek 

Penanaman Modal Berwawasan Lingkungan di Kabupaten Sragen 

No 
Aspek Green 

Investment 
Peraturan Ada/ Tidak 

Bentuk Aturan Dan 

Pelaksanaannya 

1 Kontribusi terhadap 

peningkatan porsi 
energi terbarukan 

Tidak ada  

2 Kontribusi dalam 
menjaga Kawasan 

hutan 

Peraturan Daerah 
Kabupaten Sragen Nomor 1 

Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Sragen 
Nomor 11 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten 

Sragen Tahun 2011-2031 

Pada Pasal 53 diatur 
mengenai luasan hutan. Peta 

polar ruang juga 
menunjukkan batas Kawasan 

hutan 

3 Kontribusi dalam 
meningkatkan 

keadilan dan 
ketahanan sosial 

 Peraturan Daerah 
Kabupaten Sragen 

Nomor 11 Tahun 2018 
tentang Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan 

 Peraturan Bupati Sragen 

Nomor 63 Tahun 2020 
tentang Pusat 

Kesejahteraan Sosial 
Anak Integratif 

Kabupaten Sragen 

 Peraturan Bupati Sragen 

Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pemberian 
Belanja Bantuan Sosial 

Kegiatan Perbaikan 
Rumah Tidak Layak 

Huni 

Perda dan Perbup mengatur 
mengenai pemberian bantuan 

sosial kepada masyarakat 

4 Kontribusi dalam 
menurunkan emisi gas 

rumah kaca 

 Peraturan Daerah 
Kabupaten Sragen 

Nomor 3 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan 

Sampah 

 Peraturan Daerah 

Kabupaten Sragen 

Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Bangunan 

Gedung 

 Peraturan Daerah 

Kabupaten Sragen 
Nomor 5 Tahun 2017 

Perda dan perbup mengatur 
mengenai aturan teknis yang 

dapat memberikan kontribusi 
dalam penurunan emisi gas 

rumah kaca 
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tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

 Peraturan Daerah 

Kabupaten Sragen 

Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah 
Kabupaten Sragen 

Nomor 11 Tahun 2011 
tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah 

Kabupaten Sragen 
Tahun 2011-2031 

 Peraturan Bupati Sragen 

Nomor 54 Tahun 2018 
tentang Kebijakan dan 

Strategis Pengelolaan 
Sampah Rumah Tangga 

dan Sampah Sejenis 
Sampah Rumah Tangga 

Kabupaten Sragen 
Tahun 2018-2025 

 Peraturan Bupati Sragen 
Nomor 75 Tahun 2018 

tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kabupaten 
Sragen Nomor 2 Tahun 

2015 tentang Bangunan 
Gedung 

 Keputusan Bupati 
Sragen Nomor 

660.1/173/003/2017 
tentang Jenis Usaha 

dan/atau Kegiatan yang 
Wajib Menyusun 

Dokumen Upaya 
Pengelolaan Lingkungan 

dan Upaya Pemantauan 
Lingkungan di 

Kabupaten Sragen 

5 Kontribusi 
meningkatkan 

lapangan pekerjaan 
hijau 

Tidak ada  

6 Kontribusi dalam 
peningkatan aliran 

investasi nasional dan 

Peraturan Daerah 
Kabupaten Sragen Nomor 1 

Tahun 2020 tentang 

Perda RTRW mengatur 
pemanfaatan ruang yang 

dapat diacu dalam kegiatan 
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internasional dalam 
konteks pembangunan 

berkelanjutan 

Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Sragen 

Nomor 11 Tahun 2011 
tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten 
Sragen Tahun 2011-2031 

 

investasi 

 

4. Berkaitan dengan potensi pencemaran yang mengganggu lingkungan, beberapa 

peserta diskusi perwakilan daerah menyatakan bahwa semua rencana usaha dan atau 

kegiatan di wilayahnya yang berizin secara umum memiliki dokumen lingkungan 

untuk mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan. Bahkan dikarenakan telah 

memiliki izin dan mengikuti prosedur perizinan dan dokumen lingkungan yang 

ditetapkan, kemudian menyatakan bahwa hampir semua kegiatan atau usaha yang 

sudah berjalan aman bagi lingkungan dan melakukan pelaporan kepada instansi 

lingkungan hidup. 

5. Beberapa daerah memberikan informasi tentang aktifitas kegiatan penanaman modal 

yang berpotensi menggangu lingkungan hidup. Berikut ini adalah beberapa informasi 

dari keyperson Kabupaten / Kota berkaitan dengan hal tersebut. 

 

Tabel 3.3. Informasi tentang Aktifitas Kegiatan Penanaman Modal yang 

Berpotensi Menggangu Lingkungan Hidup 

 

No Bidang Investasi Kontra 

Lingkungan 

Sektor Ekonomi Alasan / Penjelasan 

1 Perusahaan Pemotongan 
ayam  

Peternakan di 
Kabupaten Brebes 

Air bekas pencucian ayam 
dibuang ke sungai sehingga 

menimbulkan bau yang tidak enak 

2. Perusahaan Pencucian Warna 

Pakaian/Jeans 

Industri Pengolahan di 

Kabupaten Brebes 

Menimbulkan limbah B3 dari 

hasil cucian 

3 Pengolahan kayu Industri pengolahan di 

Kabupaten 

Temanggung 

Pencemaran udara 

4 Textile Industri pengolahan di 
Kabupaten 

Temanggung 

Pencemaran air sungai 

5 Penanaman tebu Perkebunan di 
Kabupaten Sragen 

Banyak area lahan kritis yang 
dijadikan sebagai kebun tebu, 

padahal jika ditanami dengan 

tanaman keras maka akan dapat 
menyimpan/ konservasi air 

6 Pengolahan tebu menjadi 

gula 

Industri pengolahan di 

Kabupaten Sragen 

Industry pengolahan tebu menjadi 

gula menimbulkan limbah air dan 
udara (bau) 

7 Pembuatan batik printing Industri kerajinan di 

Kabupaten Sragen 

Limbah pewarna batik 

menimbulkan pencemaran air 

8 Pembuatan mebel Industri kerajinan di 
Kabupaten Sragen 

Kerajinan dengan bahan baku dari 
kayu dapat menimbulkan 

kerusakan lingkungan apabila 

tidak diimbangi dengan kegiatan 
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No Bidang Investasi Kontra 
Lingkungan 

Sektor Ekonomi Alasan / Penjelasan 

reboisasi hutan/ lahan. 

9 Pertambangan Pertambangan dan 

Galian di Kabupaten 
Jepara  

Pemilik seringnya tidak 

memiliki kesadaran terkait 
konservasi lingkungan 

(preman) 

10 Tambak intensif Perikanan di 

Kabupaten Jepara 
Pengelolaan limbah 

konvensional dan sistem 
terbuka 

11 IKM tekstile Industri Pengolahan di 

Kabupaten Jepara 
Konvensional, tidak ada IPAL 

12 Peternakan Peternakan di 
Kabupaten Jepara 

Dekat dengan pemukiman, 
tanpa pengolahan limbah cair, 

open house 

13 Hotel dan resto di 

sempadan pantai 

Perdagangan Hotel 

dan restoran di 

Kabupaten Jepara 

Sampah, abrasi/akresi, 

privatisasi akses publik 

14 Mebel  Industri pengolahan di 
Kabupaten Jepara 

Pengelolaan dilakukan 
konvensional dan seadanya 

SDM berkualifikasi rendah 
Berkedok kearifan lokal 

sehingga penegakan aturan 
tidak maksimal 

 

6. Selain terdapat indutri yang berpotensi berdampak buruk bagi lingkungan, beberapa 

peserta diskusi juga merekomendasikan berbagai aktifitas penanaman modal yang pro-

lingkungan. Berikut ini adalah gambaran bidang penanaman modal yang dinilai aman 

bagi kelangsungan kualitas lingkungan di masa yang akan datang:  

 

Tabel 3.4. Persepsi Peserta Diskusi tentang Aktifitas Kegiatan Penanaman Modal 

yang Aman bagi  Lingkungan Hidup di wilayahnya 

 No Kabupaten/ 

Kota 

Bidang Investasi Pro Lingkungan Alasan / Penjelasan 

1.  Brebes Pembangkit Listrik Tenaga Mikro 

Hidro  (PLTMH) 

Memanfaatkan sumber 

daya alam 

2.  Brebes Pembangkit Listrik Tenaga Bayu 
(PLTB) 

Memanfaatkan sumber 
daya alam 

3.  Brebes Pembangkit Listrik Tenaga Panas 
Bumi 

Memanfaatkan sumber 
daya alam 

4.  Brebes Perusahaan Budi Daya Udang Paname  

5.  Jepara Investasi Agrobisnis. Agrowisata Tidak merusak 
lingkungan dan limbah 

dapat dimanfaatkan 
untuk pupuk 

6.  Jepara Investasi tambak super intensif Tambak intensif 
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 No Kabupaten/ 

Kota 

Bidang Investasi Pro Lingkungan Alasan / Penjelasan 

dengan persyaratan 

limbah dikelola secara 
modern (terdapat IPAL 

- Instalasi Pengolahan 
Air Limbah ) 

7.  Jepara Peternakan skala industri Limbah dapat 
dimanfaatkan untuk 

pupuk kompos dan gas  

8.  Jepara Energi listrik PLTU di Jepara PT. 
PLN Unit 

Pengembangan 
Tanjung Jati B berhasil 

mendapatkan 
penghargaan Proper 

Emas dari Kementrian 
dalam Penilaian 

Lingkungan Hidup. 

9.  Jepara Mebel Dengan persyaratan 

kayu wajib legal : 
SVLK. Limbah dari 

industri kayu dapat 
dijadikan bahan bakar, 

dengan cara 
dipadatkan dengan 

mesin Toss 

10.  Temanggung Pangan Agro Pengolahan hasil 
pertanian 

11.  Temanggung Garmen Skala belum besar 

12.  Temanggung Sepatu Skala belum besar 

13.  Temanggung Air minum kemasan Pengolahan bahan 

pangan 

14.  Sragen Industri tekstil Jika menerapkan 
pengelolaan 

lingkungan sesuai 
dokumen lingkungan 

yang disetujui. 

15.  Sragen Industri pengolahan makanan Jika menerapkan 

pengelolaan 
lingkungan sesuai 

dokumen lingkungan 
yang disetujui. 

16.  Sragen Industri garmen Tidak menghasilkan 
limbah yang 

berbahaya. 
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7. Di beberapa daerah Kabupaten/ Kota telah terdapat aktifitas industri yang dapat 

diimplementasikan dalam penanaman modal berwawasan lingkungan. Beberapa aktifitas 

industri yang dinilai mewakili konsep green investement adalah penggunaan teknologi 

yang ramah lingkungan dan hemat energi, pengalihan penggunaan kebutuhan energi dari 

energi fosil menjadi sumber energi non fosil dan sistem pengelolaan sampah yang ramah 

lingkungan. Sebagai contoh di Kabupaten Cilacap, beberapa industri telah menggunakan 

Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Revused Derived Fuel (TPST RDF) yaitu Tempat 

Pengolahan Sampah Terpadu yang mengolah sampah menjadi bahan bakar setelah 

dilakukan pencacahan dan pengeringan. Informasi dari peserta diskusi perwakilan daerah 

tentang aktifitas kegiatan penamaman modal berwawasan lingkungan di wilayahnya 

terangkum dalam tabel 3.5   

 

Tabel 3.5. Informasi Peserta Diskusi berkaitan dengan Aktifitas Kegiatan 

Penanaman Modal Berwawasan Lingkungan yang Saat ini Berada di wilayahnya 

No Green Investment   Bidang Kegiatan Investasi di wilayah kerja  

1 Penggunaan material input 
ramah lingkungan 

 Pabrik yang mengolah daur ulang dari 
limbah dan juga hasil produksi dari 

pabrik di Brebes 

 Pembangkit Listrik yang 

menggunakan energi yang bisa didaur 
ulang (PLTA) di Brebes 

 Penggunaan water base untuk 

finishing mebel pada industri 
furtiniture di Jepara 

 Pengolahan hasil pertanian, Air 
minum dalam kemasan di 

Temanggung 
 

2. lntensitas material input rendah  
 

 Pembangkit Listrik Tenaga Uap di 

Brebes 

 Pengolahan kayu, pengolahan bijih 

plastik di Temanggung 

3. Penerapan konsep 4R reduce, 

reuse, recycle and recovery 
 Perusahaan yang mengelola sisa 

potongan kain dari pabrik 

garment/pakaian jadi (kain perca) 
untuk dijadikan serabut bahan 

peredam alat musik dan isi Kasur 
Busa (spring bed) di Brebes 

 Himbauan penerapan 3R di hotel dan 
rumah makan di Jepara 

 Penggunaan Sistem pengelolaan 
sampah terpadu di Cilacap (PT 

Pertamina dan PT. SBI) 

4. lntensitas energi rendah  Perusahaan Jasa Konstruksi di Brebes 

5. SDM memiliki tingkat  Industri Sepatu di Kabupaten 
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No Green Investment   Bidang Kegiatan Investasi di wilayah kerja  

kompetensi dibidangnya dan 
benarawasan lingkungan, 

khususnya efisiensi sumber daya 

Temanggung 

6 Volume air yang digunakan 

lebih rendah dan memenuhi 
baku mutu lingkungan 

 Industri Farmasi di Brebes 

7 Law carbon technology   Perusahaan Pengering Jagung di 

Brebes 

8 Penggunaan energi alternatif  Pembangkit Listrik Tenaga Mikro 
Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik 

Tenaga Bayu (PLTB), Pembangkit 
Listrik Tenaga Panas Bumi di Brebes 

 

 

8. Berkaitan dengan pelibatan stakeholders dalam aktifitas perizinan dan pelaksanaan 

penananam modal di beberapa wilayah kabupaten/kota, beberapa peserta diskusi 

memberikan informasi sebagai berikut:  

a. Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah melakukan survey lapangan 

sebelum penerbitan Izin Prinsip penanaman modal baru di Kabupaten Brebes.  

b. Pelibatan masyarakat dalam proses perizinan dilakukan pada saat usaha tersebut wajib 

AMDAL di Kabupaten Jepara. 

c. Kegiatan pertambangan, peternakan dan industri dengan skala besar dan usaha lain 

yang berpotensi terjadi konflik sosial di Kabupaten Jepara diwajibkan melakukan 

sosialisasi terhadap warga sekitar. 

d. Izin lingkungan melibatkan masyarakat pada aktifitas penanaman modal di Kabupaten 

Temanggung, yaitu 1) AMDAL dengan konsultasi publik; 2) UKL-UPL dengan 

melakukan pemeriksaan dan pengarahan dokumen UKL-UPL. 

e. Pada wilayah kerja Kabupaten Sragen, konflik penanaman modal dan lingkungan 

diantisipasi dengan melakukan diskusi bersama stakeholder calon investor, 

pemerintah daerah dan masyarakat yang terkait dengan rencana pelaksanaan 

penanaman modal daerah.  

 

9. Berkaitan dengan regulasi dan kelembagaan, terdapat beberapa poin penting yang menjadi 

perhatian peserta diskusi, terutama dalam penyusunan aturan khusus dan teknis berkaitan 

dengan pelaksanaan Green Investment. Berikut ini adalah rangkuman mengenai hal 

tersebut: 

a. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada hak, 

kewajiban dan peran serta masyarakat.  

b. Peraturan yang lengkap dan tersistem tentang pemberian insentif dan dis-insentif 

(penalty) berkaitan dengan aktifitas penanaman modal berbasis lingkungan hidup. 

c. Aturan yang baku dan berlaku umum mengenai hal-hal sebagai berikut: 

 Penggunaan bahan baku ramah lingkungan 

 Proses menggunakan energi low carbon 

 Penerapan konsep 4R 
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 Pengolahan air limbah Recycling (diputar, diolah, dimanfaatkan 

kembali) 

 Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan 

 

3.3 Indetifikasi Masukan Pengusaha 

Perkembangan penanaman modal di Jawa Tengah sampai dengan masa pandemi 

pasca 2019 meskipun melambat, namun tetap tumbuh, hal ini ditandai dengan tumbuh 

berkembangnya kawasan-kawasan industri. Beberapa kawasan industri yang ada antara 

lain adalah Kawasan Industri Kendal yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi 

Khusus, Kawasan Industri Wijayakusuma, Kawasan Industri Bukit Semarang Baru (BSB),  

Tanjung Emas Export Processing Zones (TEPZ) dan Kawasan Industri Aviarna (tahap 

pembangunan) di Kota Semarang, Kawasan Industri Jatengland di Kabupaten Demak, 

Kawasan Industri Terpadu Batang di Batang (tahap pembangunan). Investasi masuk di 

Jawa Tengah, diantaranya sektor kelistrikan, gas dan air, kemudian transportasi, 

pergudangan dan telekomunikasi, industri mineral bukan logam, serta industri tekstil, dan 

industri makanan.  

Berkaitan dengan masukan pelaku usaha dan industri yang berhubungan dengan 

penanaman modal di Jawa Tengah, diperoleh berbagai informasi berkaitan dengan 

penanaman modal berwawasan lingkungan (green investment) dari beberapa keypersons 

dari dunia usaha dan dunia industri. Beberapa yang memberikan tanggapan dan masukan 

dalam diskusi terfokus antara lain dari Apindo, Kawasan Industri Jateng Land, PT 

Pertamina Persero Cilacap; PT SBI Cilacap; Mutu Gading Tekstil; PT Dharma Satya 

Nusantara (DSN Grup); PT Tirta Investama – Aqua dan PT Papertech. Beberapa poin 

penting dalam diskusi terfokus adalah sebagai berikut: 

1. Sebagian besar perusahaan berskala menengah besar telah melalui tahap perizinan 

yang salah satu aspek pentingnya adalah tentang pengendalian dampak lingkungan. 

Hal yang perlu mendapat perhatian justru perusahaan berskala kecil.  

2. Biaya berkaitan dengan perizinan di bidang lingkungan cukup mahal dan bisa jadi 

salah satu faktor penghambat investasi. Oleh karena itu diperlukan regulasi tata 

lingkungan yang tidak membebani investor. 

3. Pelaku usaha dan pelaku industri atau investor, ketika memutuskan untuk 

menanamkan modal seringkali tidak menjadikan aspek lingkungan menjadi 

pertimbangan. Bahkan banyak sektor unggulan yang ditetapkan Pemerintah Daerah 

yang dijadikan sebagai sektor andalan mendongkrak pertumbuhan juga bergesekan 

dengan lingkungan. Dari kondisi ini, maka peran regulasi sangat penting. 

4. Regulasi yang diharapkan muncul berkaitan investasi hijau, konsepnya harus 

berlaku dan dapat diimplementasikan dari hulu sampai hilir.  Minat investor masuk 

Jawa Tengah meningkat, jangan sampai menjadi terhambat karena aturan yang sulit 

diimplementasikan.  

5. Perilaku investasi berbeda-beda untuk masing-masing sektor, jangan sampai aturan 

yang dibuat general menjadi sulit dipenuhi oleh pelaku investasi dengan sektor 

yang berbeda-beda. Oleh karena itu penyusunan petunjuk pelaksanaan dan 
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petunjuk teknis berkaitan dengan perizinan di bidang lingkungan perlu melibatkan 

pemangku kepentingan teknis yang kompeten dan proses perizinannya tetap 

melalui satu pintu.  

6. Diperlukan aturan tentang bahan baku dan bahan penunjang yang ramah 

lingkungan. Biasanya Kawasan Industri telah memiliki aturan internal mulai dari 

barang input apa saja yang diperbolehkan, proses produksi sampai dengan 

mekanisme pengelolaan limbah yang aman bagi lingkungan. Hanya saja kondisi ini 

belum tentu terjadi pada perusahaan / industri yang berada di luar kawasan industri. 

7. Diperlukan pendampingan pada calon investor, maupun perusahaan / industri yang 

telah berjalan. Monitoring dan evaluasi diharapkan juga tidak dilakukan terlalu 

banyak oleh lembaga teknis, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan 

inefisiensi.  

8. Prosedur investasi berbasis lingkungan bisa jadi membutuhkan dorongan dari 

kompetitor global, tuntutan dari “buyer” di pasar internasional agar komoditas 

dihasilkan dengan proses yang memperhatikan kaidah lingkungan akan dengan 

sendirinya mendorong perusahaan / industri untuk beroperasi “ramah lingkungan”. 

9. Mekanisme aturan isentif dan disinsentif sangat diperlukan bagi perusahaan pada 

semua level. Termasuk menetapkan indikator dan instrumen untuk menetapkan 

insentif tersebut. 

10. Sinergi antara pusat dan daerah perlu dikuatkan dan pemberian insentif seringkali 

dinilai setengah hati oleh para pengusaha.  

11. Perusahaan besar relatif menjaga kinerja di bidang lingkungan atas aktifitas 

produksinya karena terdapat audit mutu internal dan eksternal yang harus dipenuhi 

misal Proper dan ISO. 

12. Berkaitan dengan tata guna lahan, telah ada aturan yang menetapkan penggunaan 

lahan yang dihijaukan kembali, dan atau di share untuk kepentingan lingkungan. 

13. Instrumen insentif diusulkan bisa mengakomodasi dan memodifikasi dari 

instrumen Proper. Atau dapat pula di onversi dari capaian Proper yang diperoleh 

perusahaan/industri. Hal ini juga mempertimbangkan Proper setiap tahun 

menyesuaikan beberap isu lingkungan dan kebencanaan nasional.  

14. Beberapa perusahaan juga telah menggunakan sistem pengelolaan sampah terpadu. 

Misalnya RDF Cilacap. Sistem pengelolaan limbah terpadu ini dapat pula melayani 

kabupaten kota sekitar. Selain itu beberapa pelaku dalam sistem tata kelola sampah 

ini juga dapat menjadi investasi baru yang ditawarkan pemerintah daerah untuk 

digarap di masa yang akan datang.  

15. Selain tentang tata kelola limbah, hal penting yang saat ini dilakukan oleh industri 

adalah penggunaaan teknologi ramah lingkungan, terutama yang menghemat 

energi. Sebagai contoh adalah RDF di Cilacap yaitu dengan mengolah sampah 

menjadi bahan bakar baru pengganti batu bara. Selain itu penggunaan energi 

terbarukan dengan solar cell pada semua atap pabrik PT TIV- Aqua.  
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3.4 Benchmarking 

Sehubungan dengan arah kebijakan penamaman modal berwawasan lingkungan, 

terdapat kemungkinan bahwa standar kualitas lingkungan tersebut telah diketahui dan 

dilaksanakan oleh pelaku usaha dan calon investor yang masuk di Jawa Tengah, namun 

pengukuran baik/buruknya kualitas lingkungan sulit dipantau oleh petugas di lapangan. 

Hal ini bisa jadi karena kapasitas Pemda dan aparatnya terbatas, selain itu tidak memiliki 

kemampuan yang cukup untuk melakukan pemantauan.  

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah sejak desentralisasi, tidak seluruh 

kewenangan pemantauan dan penindakkan berkaitan dengan pelanggaran lingkungan 

hidup tergantung dari masing-masing daerah dan bisa jadi tidak terstandarisasi. Salah satu 

yang perlu didorong untuk segera terwujud adalah mekanisme insentif investasi hijau 

berikut disinsentifnya. Salah satu aspek penting dalam mendorong pengembangan industri 

hijau adalah perlunya pemberian stimulus berupa insentif (fiskal dan non fiskal) bagi 

pelaku industri untuk mendorong dan mempromosikan iklim investasi bagi pengembangan 

industri hijau. Investasi untuk industri hijau sangat besar, salah satunya adalah karena 

diperlukan penggantian mesin produksi dengan teknologi yang ramah lingkungan, oleh 

sebab itu diperlukan insentif dari pemerintah agar industri tetap bisa tumbuh dan 

berkembang di Indonesia. Tanpa dukungan insentif, dikhawatirkan industri bakal kalah 

bersaing, khususnya di pasar dalam negeri. 
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BAB 4: DESAIN KEBIJAKAN INVESTASI HIJAU PROVINSI JAWA 

TENGAH 
 

Salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi isu-isu strategis 

terkait investasi hijau yang bisa dijadikan sebagai dasar penyusunan kerangka kebijakan 

dan/atau peraturan teknis investasi hijau di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil 

penelusuran dokumen, hingga saat ini, belum ada provinsi yang sudah menyusun konsep 

investasi hijau dalam sebuah peraturan teknis. Secara umum, aspek-aspek terkait investasi 

hijau masih menjadi bagian dari kebijakan daerah dalam Rencana Umum Penanaman 

Modal (RUPM) atau di Peraturan Daerah (Perda) terkait Insentif Investasi. Mengacu pada 

penjelasan Bab 1 hingga Bab 3, desain atau kerangka kebijakan investasi hijau di Jawa 

Tengah dijelaskan di Gambar 4.1. Gambar tersebut menunjukkan aspek-aspek yang 

menjadi dasar penyusunan kebijakan dan/atau peraturan teknis investasi hijau di Jawa 

Tengah.  

 

4.1 Definisi/Konsep 

Secara konseptual, definisi dan konsep investasi hijau secara garis besar sudah 

dijelaskan di Bab 2. Selain itu, juga sudah dijelaskan dalam peraturan tentang penanaman 

modal secara hirarkis mulai dari undang-undang hingga peraturan turunannya di level 

pusat maupun peraturan atau kebijakan penanaman modal di level daerah (provinsi). UU 

25/2007 tentang Penanaman Modal dan Perpres 16/2012 tentang Rencana Umum 

Penanaman Modal (RUPM) memberikan petunjuk dan penjelasan di level nasional, 

sementara di level Provinsi Jawa Tengah terdapat Peraturan Gubernur 52/2015 tentang 

RUPM Jawa Tengah. Perkembangan terkini terkait Penanaman Modal diakomodir dalam 

UU 11/2020 tentang Cipta Kerja dan Perpres 10/2021 tentang Daftar Positif Investasi 

(DPI) yang sudah diubah dengan Perpres 49/2021. Terjadi perubahan paradigma dengan 

dikeluarkannya Perpres 49/2021 dimana isitilah Daftar Negatif Investasi (DNI) diganti 

dengan DPI. Perubahan dari Negatif menjadi Positif memberikan ruang dan kesan yang 

lebih prospektif. Poin-poin penting terkait Investasi Hijau dalam beberapa payung hukum 

tersebut dapat diringkas sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 

Desain Kebijakan Investasi Hijau Provinsi Jawa Tengah 
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Tabel 4.1. Risalah UU 25/2007 – Penanaman Modal 

PASAL KETERANGAN 

Pasal 3 Ayat (1) 

huruf h 

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas berwawasan 

lingkungan (asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap 
memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan 

lingkungan hidup) 

Pasal 12 Ayat (3) Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang 

tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan 
berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, 

pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya 

Pasal 15 huruf b Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial 
perusahaan (tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan 

penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, 
seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya 

masyarakat setempat 

Pasal 16 huruf d Setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan 

hidup 

Pasal 17 Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak 
terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan 

lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang 
pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

Pasal 18 Ayat (3) 

huruf g 

Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria menjaga 
lingkungan hidup 

Pasal 24 huruf b Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas perizinan impor 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dapat diberikan untuk impor 
barang yang tidak memberikan dampak negatif terhadap keselamatan, 

keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan moral bangsa 

Pasal 30 Ayat (7) 

huruf a 

Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang menjadi 

kewenangan Pemerintah adalah penanaman modal terkait dengan sumber 
daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan 

yang tinggi 
Sumber: BKPM (Presentasi H.H. Rachman – 17 Januari 2018) 

 
Tabel 4.2. Perpres 16/2012 – RUPM 

PASAL KETERANGAN 

Pasal 2 Investasi hijau (green investment), disebutkan dalam arah kebijakan 

penanaman modal Poin 4: 

 Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green 

Investment) 

 
Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green 

Investment) lebih jauh dijabarkan sebagai berikut: 

 Perlunya sinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup , 

khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, 
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transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan 

keanekaragaman hayati 

 Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta 

pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan 

 Pengembangan ekonomi hijau (Green Economy) 

 Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan 

kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan 

hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, 

serta mendorong perdagangan karbon (carbon trade). 

 Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan 

serta lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir 

 Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya 

dukung lingkungan 

 

Penjelasan investasi hijau yang disebutkan di dalam UU 25/2007 dan Perpres 16/2012 

kemudian diadopsi oleh peraturan di level daerah, untuk Jawa Tengah dalam Pergub 

52/2015 tentang RUPM Jawa Tengah.  

 

Tabel 4.3. Definisi dan Aspek Investasi Hijau 

Definisi Green Investment adalah kegiatan penanaman modal yang berfokus 

kepada perusahaan atau prospek investasi yang memiliki komitmen 
kepada konservasi sumber daya alam, produksi serta penemuan sumber 

alternatif energi baru dan terbarukan (EBT), implementasi proyek air 
dan udara bersih, serta kegiatan aktivitas investasi yang ramah terhadap 

lingkungan sekitar. 

Aspek Beberapa aspek menurut Kementerian Perindustrian RI: 

 Penggunaan material input ramah lingkungan 

 Intensitas material input rendah 

 Penerapan konsep reduce, reuse, recycle, dan recovery 

 Intensitas energi rendah 

 SDM yang memiliki tingkat kompetensi dibidangnya dan 
memiliki wawasan lingkungan, khususnya efisiensi sumber daya 

 Volume air yang digunakan lebih rendah dan memenuhi baku 
mutu lingkungan  

 Low carbon technology 

 Penggunaan energi alternatif 
Sumber: BKPM (Presentasi H.H. Rachman – 17 Januari 2018) 
 
 

4.2 Prinsip Investasi Hijau 

Prinsip-prinsip investasi hijau (green investment principles) sangat penting dalam 

desain kebijakan atau peraturan, karena prinsip-prinsip ini secara faktual diterapkan dalam 

praktek investasi baik dalam skala kebijakan private group maupun negara atau daerah. 
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Namun demikian, tidak ada kesepakatan baku mengenai prinsip-prinsip ini4. Mengutip 

Green Investment Group (GIG) terdapat beberapa prinsip fundamental dalam 

implementasi investasi hijau yang diterapkan dalam menjalankan investasi. Prinsip 

tersebut selengkapnya diringkas sebagai berikut: 

 

Tabel 4.4. Prinsip Investasi Hijau 

NO PRINSIP PENJELASAN 

1 Memberikan kontribusi 

positif pada tujuan 
hijau/ramah lingkungan 

(green purposes) yang 
diakui. 

Investasi atau kegiatan yang dilakukan hanya 

yang memberikan kontribusi positif pada tujuan 
hijau (berkelanjutan). Ada lima tujuan hijau: 

 Mengurangi emisi gas rumah kaca 

 Perbaikan dan peningkatan efisiensi 

penggunaan sumberdaya alam 

 Perlindungan lingkungan alam 

 Perlindungan keanekaragaman hayati 

(biodiversity) 

 Promosi keberlanjutan lingkungan 

2 Pengurangan emisi gas 

rumah kaca global 

Menjamin bahwa investasi atau kegiatan yang 

dilakukan berkontribusi pada pengurangan emisi 
gas rumah kaca secara global.  

3 Enduring green impact Menjamin investasi yang dilakukan memberikan 

dampak ramah lingkungan yang terus 
menerus/berkesinambungan. 

4 Kriteria investasi yang jelas 
dan pasti 

Harus ada kriteria invetasi yang jelas dan pasti 
yang memenuhi standar ramah lingkungan. 

Investasi yang dilakukan harus patuh kepada 
seluruh peraturan lingkungan yang berlaku.  

5 Evaluasi dampak 

lingkungan yang kuat 
(robust). 

Sebelum investasi dilakukan harus dilakukan 

penilaian potensi dampak lingkungan 
berdasarkan pada proses dan pendekatan evaluasi 

yang kuat (robust) dan transparan. 

6 Perjanjian, pemantauan dan 

keterlibatan yang efektif. 

Menjamin perjanjian investasi yang benar, 

pemantauan dan keterlibatan yang terus menerus 
dan intens, untuk memastikan dampak investasi 

yang ramah terhadap lingkungan (green 
impacts).  

7 Pelaporan yang transparan Pelaporan berkala untuk menjamin setiap 
investasi memenuhi prinsip-prinsip green 

investment. 
Sumber: diringkas dari https://www.greeninvestmentgroup.com/assets/gig/who-we-are/our-impact-and-
measurement/Green%20Investment%20Principles.pdf  

 

Prinsip-prinsip investasi hijau baik yang diformulasikan pada level kelompok 

pelaku usaha (business group) maupun yang diformulasikan pada level agregat 

                                                             
4
 Sebagai gambaran, misalnya, Green Investment Group – GIG (https://www.greeninvestmentgroup.com/), 

atau green investment dalam rangka belt road (https://green-bri.org/) mempunyai definisi dan klasifikasi  
sendiri mengenai green investment principles.  

https://www.greeninvestmentgroup.com/assets/gig/who-we-are/our-impact-and-measurement/Green%20Investment%20Principles.pdf
https://www.greeninvestmentgroup.com/assets/gig/who-we-are/our-impact-and-measurement/Green%20Investment%20Principles.pdf
https://www.greeninvestmentgroup.com/
https://green-bri.org/
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(pemerintahan) dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan atau 

peraturan terkait investasi hijau di level daerah. Selain itu juga banyak terdapat konsep 

prinsip investasi hijau yang diimplementasikan atau digagas oleh lembaga/organisasi 

internasional.  

 

4.3 Sektor Prioritas 

Berdasarkan definisi dan prinsip-prinsipnya, investasi hijau pada dasarnya harus 

diimplementasikan di seluruh sektor ekonomi, karena semua investasi seharusnya 

memenuhi kriteria green.  Dalam piramida green investment yang diperkenalkan oleh 

OECD (Inderst et al., 2012) terdapat 10 tingkatan kriteria untuk sebuah investasi dikatakan 

ramah lingkungan (green). Namun demikian, dalam kerangka konsep reduce, reuse, 

recycle, dan recovery terdapat beberapa sektor investasi yang berpotensi didorong sebagai 

investasi hijau sebagaimana dijelaskan oleh BKPM sebagai berikut: 

 

Tabel 4.5. Sektor Prioritas Investasi Hijau 

 

NO SEKTOR PRIORITAS 

1 Kehutanan* 

2 Pengusahaan tenaga panas bumi (geothermal) 

3 Industri pengolahan (biofuel) 

4 Pengadaan listrik (EBT, Biogas, Sampah) 

5 Pengelolaan sampah dan daur ulang 
Keterangan: * yang dikelola secara ramah lingkungan 

Sumber: BKPM (Presentasi H.H. Rachman – 17 Januari 2018) 
 

4.4 Instrumen Kebijakan 

Instrumen adalah elemen fundamental dalam desain sebuah kebijakan atau 

peraturan. Secara konseptual, instrumen kebijakan lingkungan didasarkan pada dua 

pendekatan utama yaitu: pengaturan langsung (command and control) dan pendekatan 

berbasis pasar (market-based). Masing-masing pendekatan mempunyai kelemahan dan 

kelebihan tersendiri. Mayoritas negara berkembang masih menggunakan pendekatan 

pengaturan langsung dengan regulasi tertentu, sementara di negara maju sudah 

menggunakan market-based. Meskipun demikian, mayoritas pendekatan atau strategi yang 

digunakan saat ini adalah instrument-mixes, dengan alasan untuk mencapai tujuan 

lingkungan secara simultan (UNIDO, 2011). Mengacu pada Eyraud et al., (2011), 

beberapa instrumen kebijakan lingkungan baik yang terkait langsung dengan investasi 

hijau maupun tidak dijelaskan sebagai berikut:  

 

Tabel 4.6. Instrumen Kebijakan Investasi Hijau 

 

INSTRUMEN PENJELASAN 
 

 
Subsidi kepada Produsen 

Pembayaran langsung Cash transfer atau premi untuk produksi 

energi ramah lingkungan 

Keringanan Pajak Pengurangan kewajiban pajak 
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INSTRUMEN PENJELASAN 
dan Konsumen Fasilitas pembiayaan  Pinjaman dengan bunga rendah atau 

penjaminan 

 

 
 

 

 
 

Regulasi/peraturan 

Blending mandates Kewajiban penggunaan komposisi 

energi (blending energy) yang ramah 
lingkungan 

Feed-in-tariff Kewajiban membayar kepada produsen 

listrik yang ramah lingkungan sesuai 
biaya teknologinya. 

Cap and Trade: renewable 

portfolio standard (RPS) and 

green certificates 

RPS mewajibkan produsen listrik untuk 

menggunakan energi ramah lingkungan.  

 

 

 
 

 

Dukungan tidak langsung 
(indirect support) 

Dukungan untuk efisisensi 

energi 

Ada beberapa macam; misalnya 

keringanan pajak untuk mendukung 

penggunaan lampu efisien dan teknologi 
bangunan. 

Pajak bahan bakar fosil Kenaikan biaya emisi karbon 

Dukungan industri hulu Untuk produsen pengguna barang 

intermediate (setengah jadi). 

Penelitian dan pengembangan 
(R&D) 

Pengembangan dan penggunaan 
teknologi baru. 

  Sumber: Eyraud et al., (2011) 

 
Dalam kerangka peraturan daerah seperti di Provinsi Jawa Tengah, instrumen-

instrumen di atas harus disesuaikan dengan kewenangan dan kapasitas yang dimiliki 

pemerintah daerah. Sebagian besar fungsi pajak, misalnya, sudah menjadi kewenangan 

pemerintah pusat, sehingga ruang bagi pemerintah daerah sangat sempit. Hasil FGD 

dengan para pemangku kepentingan seperti ditabulasi dan dijelaskan di Bab 3 memberikan 

alternatif instrumen kebijakan yang bisa digunakan oleh Pemerintah Daerah khususnya 

Jawa Tengah. 

 

4.5 Daftar Positif Investasi (DPI) 

Salah satu perkembangan terbaru peraturan terkait investasi adalah perubahan 

paradigma dari Daftar Negatif Investasi (DNI) menjadi Daftar Positif Invesatasi (DPI). 

DNI diatur dalam Perpres 44/2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang 

Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Sementara DPI 

diatur dalam Perpres 10/2021 yang telah diubah dengan Perpres 49/2021 sebagai peraturan 

turunan dari UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan ini dimaksudkan untuk 

memberikan perspektif yang lebih positif dan kondusif terkait peluang investasi di 

Indonesia. DPI lebih memberikan kesan optmistik dibandingkan dengan DNI. DPI tentu 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan atau peraturan investasi hijau, karena 

investasi hijau adalah bagian dari investasi secara menyeluruh. Berikut adalah contoh 

Bidang Usaha Energi yang termasuk dalam Bidang Usaha Prioritas (berdasarkan KBLI) 

dalam Perpres 49/2021 yang terkait dengan investasi hijau. 
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Tabel 4.7 Bidang Usaha Energi terkait Investasi Hijau dalam DPI 

NO BIDANG USAHA KBLI CAKUPAN PRODUK DPI 

1 Pengelolaan dan 

pembuangan sampah 
tidak berbahaya 

38211 Pengelolaan sampah yang tidak 

berbahaya yang menghasilkan 
biofertilizer, gas methane, atau gas 

karbon dioksida. 

100% 

2 Produksi kompos 
sampah organik 

38212 Semua cakupan produk yang 
termasuk dalam KBLI ini 

100% 

3 Pengusahaan tenaga 
panas bumi 

06202  Pencarian tenaga panas bumi 

 Pengeboran tenaga panas bumi 

100% 

4 Pembangkitan tenaga 
listrik 

35101  Pembangkit listrik tenaga mikro  

 Pembangkit listrik tenaga mini dengan 

nilai investasi di bawah 
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar 

rupiah) 

100% 

Keterangan: Kategori KBLI di bidang energi berdasarkan presentasi H.H Rachman (BKPM) 

 
Beberapa bidang usaha lain yang masuk kategori Bidang Usaha Prioritas dalam 

DPI dengan berbagai skema persyaratan adalah: 

 

Tabel 4.8. Bidang Usaha Prioritas dalam DPI 

BIDANG USAHA PENJELASAN 

Kehutanan Terdapat 7 bidang usaha, sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I Perpres 49/2021 mulai dari No 15 sampai 
dengan No 22. 

Pertanian (termasuk 

perkebunan & peternakan) 

Terdapat 14 bidang usaha, sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I Perpres 49/2021 mulai dari No 1 sampai 
dengan No 14. 

Perikanan Terdapat 6 bidang usaha, sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I Perpres 49/2021 mulai dari No 23 sampai 

dengan No 28. 

Pertambangan Terdapat 11 bidang usaha, sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I Perpres 49/2021 mulai dari No 31 sampai 

dengan No 41. 

Industri pengolahan Terdapat 138 bidang usaha, sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I Perpres 49/2021 mulai dari No 42 sampai 
dengan No 179. 
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