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Tujuan modul ini: 

Pertanyaan utama:  

Bagaimana membiayai 

API & PRB? 
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Dana API & PRB 

• Banyak kegiatan dan banyak sumber dana 

 

• Identifikasi anggaran/pembelanjaan saat ini dan 

proyek/program yang sedang berlangsung 

 

• Kaitkan proyek/program dengan sumber dana yang sesuai 

 

• Identifikasi anggaran yang ada dengan potensi sumber lokal 

terlebih dahulu 

 

• Pahami co-financing (penganggaran bersama), bundling 

(pengelompokan anggaran), & blending (dana penyesuaian) 

 

• Gunakan lembaga pendukung 
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Pilihan Penganggaran Proyek 

Proyek/ 

Perusa-

haan 

Modal: 

- Pemerintah 

- Swasta 

- Pasif/Aktif 

 

Hutang 

- Komersial 

- Obligasi (bond) 

- Pemerintah 

Hibah & Dana Transfer: 

- Nasional 

- Lembaga Donor 

- Dana Iklim 

Biaya & Ongkos: 

- Pungutan jasa 

- Pajak baru 

- Pungutan khusus 
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Pilihan Penganggaran 

Keikutsertaan sektor swasta / 
PPP 

Hutang/Komersial 

(Pasar) 

 
Pungutan Tarif 

Hibah dan Transfer 

  

Hutang/Pinjaman 

(Pemerintah) 

  

Dana Iklim dan Lingkungan 

Swasta 

Publik 

Su
m

b
e

r 
K

eu
an

ga
n

 

Non-Komersial Komersial Kondisi Penganggaran 

Hutang/Obligasi 
(Bond) Kota dan Biaya 

Bersama 
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Fungsi Investasi Sektor 

Pemerintah 

Pertimbangan penggunaan dana pemerintah sangat 

penting. 
 

• Negara berkembang mengalami risiko yang lebih tinggi, tetapi bukan 

mereka yang menyebabkan persoalannya 

 

• Menangani “kegagalan pasar” melalui pungutan terhadap polusi 

udara/air/tanah, penggunaan sumber daya alam, zonasi dan kode 

bangunan, dll 

 

• Menciptakan lingkungan investasi sektor swasta yang baik – contoh: 

menstimulasi bisnis energi terbarukan, memperluas lapangan kerja 

industri “hijau,” mendorong perubahan perilaku konsumen 

 

• Dukungan untuk kelompok dan negara termiskin – menangani 

kepentingan kelompok paling rentan 
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Apa itu Kemitraan Pemerintah – 

Swasta (Public-Private-

Partnerships PPP)? 

Prakarsa pembangunan bersama yang mana 

para pemangku kepentingan dari sektor publik 

(pemerintah) dan swasta menanggung risiko 

proyek secara bersama 
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Prakarsa PPP dapat berupa – desain, pembangunan, operasional, 

pengelolaan, dan pembiayaan dari infrastruktur/jasa baru – yang 

memenuhi tujuan pemerintah dalam kurun waktu tertentu 

 

Contoh berbagai bentuk kemitraan termasuk: 

• Joint ventures (usaha bersama) 

• Pengelolaan / Kontrak Layanan 

• Sewa (aset yang ada) 

• Konsesi (aset yang sudah ada atau pembangunan baru) 

 

• Pembangunan aset baru – BOO (Bangun Milik Operasional – Build 

Own Operate) / BOT (Bangun Operasional Transfer – Build 

Operate and Transfer) / BOOT (Bangun Milik Operasional Transfer 

– Build Own Operate Transfer) / BOLT (Bangun Milik Sewa 

Transfer – Build Own Lease Transfer) 

Bagaimana PPP 

Diterapkan? 
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OWNERSHIP/CAPITAL INVESTMENT 

 PUBLIC  
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PRIVATE 
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SERVICE CONTRACT 
Maintenance of assets and/or equipment 
Ownership remains with public sector 
Risk profile: private sector receives fee for services 
Duration: 1–5 years approx.  

 

MANAGEMENT CONTRACT 

Facility and/or operational management 
Ownership remains with public sector 
Risk profile: private sector receives fee, linked to  
     performance; limited capital investment by private sector 
Duration: 5–15 years approx. 

 

LEASE CONTRACT 

Private sector fully responsible for providing services  
     and operational investments 
Ownership remains with public sector 
Risk profile: revenue risk with private sector; major 
      investments by public sector, some by private sector 
Duration: 10–30 years approx. 

 

CONCESSION CONTRACTS 
Investment into new or existing infrastructure by private    
      sector; full system operation by private sector 
Ownership with private sector for duration of contract 
Risk profile: Budget-based revenue with government 
Revenue-based revenue risk with private sector;  
       technical, financial, operational risks with private sector 
Duration: 15–50 years approx. 
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Risiko dan Tanggung Jawab 

pola PPP 

Kontrak Jasa 

Kontrak Manajemen 

Kontrak Sewa 

Kontrak Konsesi 

Pemerintah 

Swasta 

Swasta 
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1. Saat sektor publik (pemerintah) layak mendukung pola PPP 

(yaitu memiliki anggaran, dasar hukum dan penegakannya, 

dan kebijakan yang memadai) 

2. Saat proyek layak dijalankan sebagai PPP (yaitu investasi 

terencana yang dapat diukur hasilnya) 

3. Saat tantangan keberhasilan pelaksanaan proyek dipastikan 

dapat diatasi 

4. Proyek juga perlu dipastikan berhasil secara komersial bagi 

sektor swasta – maka sektor telekomunikasi, energi, 

perhubungan, pelabuhan, jasa air minum, merupakan 

contoh yang lebih tepat (dan juga berbagai sektor 

infrastruktur sosial seperti sekolah, rumah sakit, 

perumahan, dan fasilitas keamanan) 

5. Proyek juga memberi ‘nilai tambah untuk modal’ (value for 

money, atau VFM) bagi pemerintah  

Kapan PPP tepat diterapkan? 



        USAID Adapt Asia-Pacific 

 

• Memberi kawasan perkotaan akses tambahan terhadap 

sumber daya keuangan dari sektor swasta 

• LGU dapat mengalokasikan anggaran yang tidak 

dibelanjakan untuk kebutuhan lain 

• Membatasi kekurangan anggaran dan pinjaman 

• Membatasi risiko publik dan mempertimbangkan 

kewajiban kebijakan 

• Memanfaatan kecepatan (efisiensi) sektor swasta 

• Meningkatkan hasil anggaran terbatas 

• Proyek dapat diselesaikan lebih cepat 

• Biaya lebih mudah dihitung dan dipertanggungjawabkan 

Keunggulan PPP 
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• Kegagalan proyek karena salah menilai alokasi risiko 

• Kegagalan proyek karena persiapan kontrak kurang 

diperhatikan 

• Kegagalan proyek karena tidak mencapai asumsi 

mendasar 

• Kegagalan proyek karena harapan yang tidak realistis 

• Sektor swasta sering memiliki biaya modal lebih tinggi 

• Rancangan dan negosiasi PPP biasa sulit dilaksanakan 

dan proses pengadaan panjang dan mahal 

Kekurangan PPP 
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Apa itu Hibah / Dana 

Transfer? 

Hibah dan dana 

transfer adalah 

pemberian modal 

yang tidak perlu 

dibayar oleh penerima 
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1) Pemerintah pusat memiliki berbagai mekanisme 

pemberian anggaran kepada pemerintah daerah, 

biasanya dapat berupa kombinasi berikut:  

 

a) Perhitungan standar 

b) Kebutuhan proyek lokal dan/atau nasional yang 

diprioritaskan 

c) Permohonan khusus oleh pemerintah daerah 

 

2) Pemberi dana lainnya (contoh: Bank Pembangunan 

Multi-nasional, Dana Iklim) memiliki berbagai kriteria 

dan/atau program yang mana dana diberikan berdasarkan 

kebutuhan/ketersediaan dana 

Bagaimana proses ini 

berlangsung? 
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• Penting bagi pemerintah daerah saat pasar modal sulit 

diakses 

• Sedikit aturan / persyaratan dibanding pilihan anggaran 

lain (contoh: tidak perlu credit rating) 

• Dapat digunakan untuk semua sektor 

• Membantu pemerintah daerah yang memiliki 

kemampuan terbatas terkait dengan sistem keuangan 

(pajak/pungutan jasa) 

• Pemerintah pusat dapat memprioritaskan proyek hibah 

dan dana transfer yang menguntungkan perekonomian 

negara 

• Program ODA biasanya digabung dengan TA (bantuan 

teknis) dan program peningkatan kapasitas untuk staf 

LGU 

Keuntungan dana transfer/hibah 
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• Tidak ada jaminan alokasi (waktu dan jumlah) menyebabkan 

ketidakpastian 

• Pemerintah daerah sulit melakukan perencanaan 

pembangunan karena tidak menguasai sumber dana 

• Kurangnya hibah / dana transfer menyebabkan tidak 

tercapainya tujuan proyek 

• Biaya proyek ditanggung oleh negara tetapi hanya penduduk 

lokal yang menikmati hasilnya 

• Hibah sering memiliki persyaratan yang tidak selalu 

menguntungkan bagi kota/kabupaten dan negara 

• Banyak kota/kabupaten hanya bergantung kepada hibah 

untuk penganggaran infrastruktur dan tidak mencari sumber 

dana dari tempat lain 

• Dapat menimbulkan perbedaan persepsi (atau konflik) antara 

tujuan pembangunan di tingkat lokal dan rencana 

pembangunan skala nasional 

Kekurangan hibah / dana transfer 
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Pungutan / Tarif merupakan sumber dana penting yang diperoleh 

secara internal, yang meliputi: 

i. Biaya operasional proyek atau pemeliharaan (termasuk dana 

proyek atau pembiayaan kembali) 

ii. Depreciation (membuka kesempatan investasi untuk 

pembangunan baru atau rehabilitiasi) 

iii. Pengembalian dana untuk para investor 

Pungutan / Tarif 

Pungutan / Tarif adalah dana yang 

diperoleh pemberi jasa dari 

pengguna / pelanggan jasa (contoh: 

biaya tol, tarif listrik) 



        USAID Adapt Asia-Pacific 

Pemberi jasa melakukan perhitungan biaya dan 

menentukan tarif sesuai kebutuhan modal dengan 

mempertimbangkan sebagian dari, atau semua hal berikut: 

i) Persyaratan kebijakan – rumusan sering dihitung untuk 

menentukan tarif sesuai penyediaan jasa 

ii) Keterbatasan lain (biasanya karena ketentuan politik) 

iii) Kemampuan / kesediaan membayar 

Tantangan:  

• Perhitungan hasil, misalnya dari jumlah mobil di jalan 

tol 

• Perhitungan tarif/jasa pelanggan untuk jasa yang 

diperoleh – kesediaan data harga, perhitungan harga 

berdasarkan kebutuhan (elasticity kebutuhan), dll 

• Pengumpulan hasil 

Cara Melakukan? 
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 Keuntungan 

 

o Ketentuan sederhana dan secara ekonomi logis mengenai jumlah 

pungutan yang bisa diterima oleh pelanggan 

o Setelah tarif ditentukan, proyek sebaiknya didanai secara 

operasional dari pendapatan pungutan; dan sebaiknya, pendapatan 

program membantu merancang program selanjutnya 

 

 Kekurangan 

 

o Perhitungan tarif sulit dilakukan 

o Kegagalan proyek karena perhitungan tarif kurang baik (terlalu 

rendah atau tinggi)  

o Biasanya dibutuhkan Survey dan penelitian pasar yang mendalam 

o Kebijakan kadang membutuhkan biaya mahal dan tidak pasti 

(Lanjutan) Cara Melakukan?  
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BAGIAN 2:  

MEMAHAMI PARA DONOR 



        USAID Adapt Asia-Pacific 

Tujuan 

Sebutkan berbagai program donor multilateral yang 

memberi dukungan terhadap APIK dan prioritas utamanya 

 

Jelaskan beberapa kriteria untuk mengambil keputusan 

pendanaan bagi program dana APIK multilateral 

 

Tulis beberapa upaya lembaga bilateral yang memberi 

dukungan APIK dan sebutkan kegiatan dan fungsi 

utamanya 

 

Terapkan praktek terbaik untuk memilih donor yang tepat 

untuk mendukung konsep proyek dan proses 

perencanaan anda. 
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Lembaga Internasional Penting 

terkait Perubahan Iklim 

United Nations Framework 

Convention on Climate Change 

Global 

Environmental 

Facility 
Asian Development Bank 
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Panduan ‘USAID Adapt Asia-

Pacific’ 

• Keterangan mengenai 

10 prakarsa dan dana 

iklim multi/bi-lateral 

 

• Memberikan 

persyaratan dan kriteria, 

bidang sasaran, & 

mekanisme penerimaan 

 

• Penjelasan mengenai 

masing-masing 

pendanaan 
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Dana Perubahan Iklim Bank 

Pembangunan Multilateral (MDB) 

• Climate Investment Funds (CIF) didirikan tahun 
2008 untuk mendanai Protokol Kyoto dengan 
dana $6.5 Milyar 

• Terdiri dari dua kelompok dana: Dana Clean 
Technology Fund (CTF) dan bagian program 
dari Strategic Climate Fund (SCF) 

 

1) Tujuan CTF: untuk mempercepat 
penggunaan teknologi-teknologi mitigasi 
perubahan iklim berkarbon-rendah 

 

2) SCF: Terdiri dari 3 program 

– Program percontohan (pilot) Ketangguhan 
terhadap Ikilm (Climate Resilience, PPCR) 

– Meningkatkan program energi terbarukan 
(SREP) 

– Program Investasi Hutan (Forest Investment 
Program, FIP) 

 

http://www-cif.climateinvestmentfunds.org/fund/clean-technology-fund
http://www-cif.climateinvestmentfunds.org/fund/forest-investment-program
http://www-cif.climateinvestmentfunds.org/fund/pilot-program-climate-resilience
http://www-cif.climateinvestmentfunds.org/fund/scaling-renewable-energy-program
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• Perubahan iklim merupakan isu 

prioritas 

• Bidang pendukung, termasuk: 

• Energi terbarukan 

• Transportasi berkelanjutan & 

pembangunan perkotaan 

• Pengelolaan tata-guna lahan & 

sekuestrasi karbon 

• Pembangunan ketangguhan 

terhadap Iklim 

• Memberdayakan kebijakan, 

pemerintahan, dan kapasitas 

• Semua program ADB 

memerlukan pertimbangan 

(screening) iklim 

      Bank Pembangunan Asia 

(Asian Development Bank) 
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• Lima program inti 
• Karbon-rendah, kota tangguh iklim 

• Pertimbangan iklim untuk pertanian & 

kehutanan  

• Mempercepat penghematan (efficiency) 

energi & energi terbarukan  

• Mengakhiri ketergantungan subsidi bahan 

bakar fosil 

• Harga karbon (carbon pricing) 

• Program operasional IDA 

dipertimbangkan (screening) untuk 

perubahan iklim dan pengurangan 

risiko bencana untuk jangka 

pendek dan panjang 

• Dana Global untuk Risiko Bencana 

dan Pemulihan (GFDRR)  

• Dana IFC Catalyst 

      World Bank Group 



        USAID Adapt Asia-Pacific 

• Asal: Protokol Kyoto  

• Dana: CDM & kontribusi 

lainnya 

• Penerima: SIDS & negara 

berkembang dengan 

kerentanan tinggi 

• Nilai Proyek: AS$0.5—$10 

Juta 

• Keseimbangan Saldo dan 

Penerimaan Langsung 

Ringkasan Dana Adaptation Fund 

(AF) 
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 Adaptation Fund:  

Prioritas dan Pertimbangan 

• Membantu negara dan 

komunitas paling rentan 

 

• Sesuai dengan kerangka 

yang sudah ada 

 

• Mempertimbangkan IPCC 

dan informasi ‘Program 

Kerja Nairobi’ 



        USAID Adapt Asia-Pacific 

Adaptation Fund:  

Pertimbangan Prosedur 

• Pengajuan proposal 

melalui lembaga 

terakreditasi 

 

• Dukungan dari pihak 

yang berwenang 

 

• Kebijakan Lingkungan 

dan Sosial 

 

• Kesediaan dana 

persiapan proyek 
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Proses Akreditasi  

Adaptation Fund 

• Proses alternatif bagi lembaga kecil 

pelaksana tingkat nasional 

 

• Untuk dana tidak melebihi AS$1 juta, 

kelembagaan kurang dari 25 staf 

 

• AF menilai berbagai unsur, 

termasuk: 

• Dewan Direktur (pengawasan) 

• Program manajemen/operasional 

sehari-hari 

• Keberlanjutan pendanaan operasional 

• Posisi kunci diisi staf yang berkualitas 

 

• Dapat memiliki NIE yang efisien atau 

reguler 
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AF: Kriteria Keputusan 

• Tingkat kerentanan 

• Tingkat urgensi dan risiko akibat keterlambatan 

• Memastikan akses terhadap dana berdasarkan 

keseimbangan dan proses yang adil 

• Pembelajaran proyek dan desain program dan 

pengimplementasian  

• Memastikan manfaat bersama 

• Meningkatkan manfaat multi-sektoral dan lintas-sektoral 

• Kapasitas adaptif terhadap dampak perubahan iklim 

• Kemungkinan terlaksana/hemat biaya 



        USAID Adapt Asia-Pacific 

• Dana besar dan terbaru! 

 

• Hibah/Transfer dana baru dan 
dana tambahan 

 

• Dibagi rata antara program 
adaptasi dan mitigasi 

 

• Mencari perubahan pola 
pelaksanaan / pendekatan baru 
“paradigm shift” 

 

• 8 proyek pertama diberikan dana 
hibah pada bulan november 
(2015) senilai $168 juta 

 

 

 

Green Climate Fund (GCF): 

Ringkasan 
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GCF “Results Areas” 
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 GCF: Prioritas dan 

Pertimbangan 

• Mengubah sumber energi dan akses 

 

• Mendirikan kota sadar-iklim 

 

• Mendorong sistem pertanian tahan-iklim dan emisi rendah 

 

• Meningkatkan sumber keuangan untuk hutan dan perubahan 

iklim 

 

• Meningkatkan ketangguhan di negara pulau-pulau kecil 

 

• Pertimbangan khusus untuk LDC, SIDS, dan Negara di Afrika 



        USAID Adapt Asia-Pacific 

United Nations Development 

Program (UNDP) 

• Mendukung adaptasi yang mengurangi 

kemiskinan dan meningkatkan 

pembangunan 

• Sekitar $5 milyar per tahun 

• Tujuan utama terkait perubahan iklim: 

• Peningkatan kapasitas mata pencaharian 

masyarakat 

• Ketangguhan 

• Peningkatan kapasitas keuangan 

• Sasaran utama termasuk 

• Ketataprajaan air dan laut 

• Ekosistem dan keanekaragaman hayati 

• Ozon dan Iklim 

• Penanganan sampah dan bahan kimia 

beracun 

• Strategi iklim 

• Gender 
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Instansi PBB Penting 

• UNFCCC 

• United Nations Environment Programme (UNEP) 

• UNHabitat 

• World Meteorological Organization (WMO) 

• Food and Agriculture Organization (FAO) 

• UN Population Fund 

• International Strategy for Disaster Reduction 

• United Nations Educational, Scientific, and Cultural 

Organization (UNESCO) 

• World Food Programme 

For links to these & others, go here 

http://climate.uu-uno.org/topics/view/51cbfc5ef702fc2ba8124c39/
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• Mitra pelaksana 

 

• Mekanisme keuangan untuk 

berbagai lembaga 

 

• Bertujuan untuk mengintegrasi 

pendekatan perubahan iklim 

 

• Dana: Sekitar $3 milyar untuk 

perubahan iklim 

 

• Mengelola program SCCF & 

LDCF 

 

Global Environment Facility (GEF):  

Ringkasan 



        USAID Adapt Asia-Pacific 

• SCCF – Didirikan tahun 2001, hanya untuk negara 

berkembang, mendukung adaptasi dan peningkatan 

kapasitas teknologi, dukungan dana sebesar AS $348 

juta, hanya mencapai sekitar 30% dari sasaran proyek, 

telah mendanai sekitar 57 proyek (AS $241 juta), 

sebagian besar proyek terlaksana di sektor pertanian 

dan pengelolaan sumber daya air, Bank Dunia adalah 

pelaksana utama GEF. 

• LDCF – mekanisme biasa dilaksanakan oleh UNDP 

(49%), telah menganggarkan sekitar AS $915 juta, 

permohonan melebihi dana yang tersedia, mendukung 

persiapan NAPA, 158 proyek (AS $864), sebagian besar 

untuk sumber daya alam dan pertanian (sekitar 5% 

untuk infrastruktur)  

 

SCCF dan LDCF 
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Contoh SCCF dan LDCF yang 

telah disepakati 

SCCF 

• Vietnam – Mendukung 

infrastruktur tahan iklim di 

provinsi pegunungan di 

bagian utara 

• India – Program 

pengelolaan dan 

ketangguhan wilayah 

pesisir terhadap iklim 

• Regional – Mendirikan 

program sistem perkotaan 

tangguh iklim melalui EbA 

di LAC 

LDCF 

• Maldives – Meningkatkan 

ketangguhan perubahan 

iklim di Maldives melalui 

adaptasi di sektor 

parawisata 

• Samoa – Meningkatkan 

ketangguhan masyarakat 

ekonomi pariwisata 

terhadap perubahan iklim 

• Regional – Mendirikan 

program sistem perkotaan 

tangguh iklim melalui EbA 

di Asia-Pacifik 
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 GEF: Prioritas dan 

Pertimbangan 

• Mengurangi kerentanan 

 

• Memperkuat kelembagaan 

dan kemampuan teknis 

 

• Mengarusutamakan 

perubahan iklim 

 

• Perempuan dan kelompok 

rentan 

 

• Berbagai instrumen 

pendanaan 

 

• Sektor inti… 
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United States Agency for International 

Development (USAID) 

• Prioritas termasuk adaptasi, 

integrasi, dan mitigasi 

 

• Program SERVIR 

 

• Kerangka pembangunan 

tangguh iklim 

 

• Jasa iklim 

 

• Adaptasi kawasan dataran 

tinggi 

https://www.youtube.com/watch?v=dWgPM87LrLM
https://www.usaid.gov/climate/climate-resilient-development-framework
https://www.usaid.gov/climate/climate-resilient-development-framework
https://www.climatelinks.org/resources/climate-adaptation-fact-sheet-climate-services
https://www.climatelinks.org/resources/climate-adaptation-fact-sheet-high-mountains-adaptation-partnership
https://www.climatelinks.org/resources/climate-adaptation-fact-sheet-high-mountains-adaptation-partnership
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Japan International Cooperation 

Agency (JICA) 

• Prioritas termasuk pembangunan 

karbon rendah dan ketahanan 

pembangunan 

 

• Climate Finance Impact Tool for 

Adaptation 

 

• Kerjasama Teknis 

 

• Kerjasama Keuangan 

 

• Merancang rencana nasional dan 

strategi sektor 
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United Kingdom Department for 

International Development 

• Membangun ketangguhan dan 

adaptasi terhadap perubahan iklim 

dan kondisi cuaca ekstrim/bencana 

 

• Climate and Development Knowledge 

Network (CDKN)  

 

• International Climate Fund 

 

• Program pertanian global dan 

ketahanan pangan 

 

• Jasa Iklim 

https://www.gov.uk/government/publications/building-resilience-and-adaptation-to-climate-extremes-and-disasters-braced
https://www.gov.uk/government/publications/building-resilience-and-adaptation-to-climate-extremes-and-disasters-braced
https://www.gov.uk/government/publications/building-resilience-and-adaptation-to-climate-extremes-and-disasters-braced
https://www.gov.uk/government/publications/climate-and-development-knowledge-network-cdkn
https://www.gov.uk/government/publications/climate-and-development-knowledge-network-cdkn
https://www.gov.uk/government/publications/climate-and-development-knowledge-network-cdkn
https://www.gov.uk/government/publications/international-climate-fund
https://www.gov.uk/government/publications/global-agriculture-and-food-security-program-gafsp
https://www.gov.uk/government/publications/global-agriculture-and-food-security-program-gafsp
https://www.gov.uk/government/publications/uk-climate-services
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Dana yang tersedia di tingkat 

lokal 

• Masing-masing kota memiliki sumber dana dan 

kebutuhan yang berbeda terkait dana APIK, selain 

keperluan anggaran lainnya 

• Memantau dana iklim belum sepenuhnya sesuai untuk 

membedakan sumber dana dan bagaimana diterapkan di 

tingkat lokal 

• Sumber dana di daerah termasuk: pajak bumi dan 

bangunan, pungutan jasa layanan dan biaya 

permohonan ijin, dll 

• Sumber tersebut (termasuk dana yang berasal dari 

pemerintah pusat / provinsi) berada di dalam anggaran 

pemerintah daerah 

• Berbagai pemerintah pusat telah mulai 

mengawasi/memantau dana iklim di program anggaran – 

ini dapat bermanfaat bagi anggaran daerah juga. 
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Mengaitkan proyek dengan 

kesediaan dana 

• Prasarana yang ada, baik yang sedang dibangun 
diprioritaskan terlebih dahulu 
 

• Prioritas lebih tinggi sebaiknya disesuaikan dengan 
ketersediaan dana 
 

• Proyek prioritas pembangunan penting yang belum 
memperoleh dana sebaiknya dicatat sehingga sumber dana 
lain dapat diidentifikasi dikemudian hari 
 

• Proyek yang memungkinkan sebaiknya diseleksi untuk 
dikaitkan dengan kesediaan dana khusus 
 

• Proyek prioritas lainnya yang belum didanai dalam anggaran 
sementara sebaiknya dimasukkan dalam daftar khusus untuk 
memperoleh dana di kemudian hari 
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Bagaimana memilih dana 

sasaran? 

• Proyek besar atau proyek kecil? 

• Lebih baik negara kecil (contoh: negara pulau-pulau kecil) 

mengidentifikasi potensi untuk memperoleh hibah 100% dan 

menggunakan proyek ini sebagai pengalaman mendesain dan 

pelaksanaannya. 

 

• Hibah atau pinjaman? 

• Jumlah dana hibah biasanya lebih kecil, kecuali kalau 

ditambahkan dengan pinjaman 

 

• Seleksi keuangan tidak beda dengan BAU (“business as 

usual”), maka pahami prosedur masing-masing negara 

terkait cara Kementerian Keuangan atau BAPPENAS 

melakukan pendekatan pengaturan sumber daya 

keuangan 
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Cities Development Initiative for 

Asia (CDIA) 

• CDIA – prakarsa kemitraan internasional didirikan tahun 

2007, dengan dukungan dana ADB dan Pemerintah 

Jerman 

 

• Memberikan bantuan untuk kota-kota Asia skala 

menengah untuk menjembatani kesenjangan antara 

program pembangunan daerah dan pelaksanaan 

investasi prasarana “hijau” 

 

• Perubahan iklim adalah bagian baru yang didanai oleh 

CDIA – contoh: Studi kelayakan Program Terpadu 

Penanganan Risiko Banjir untuk kota Valenzuela, 

Filipina 
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Pemerintah Daerah 

Berkelanjutan (ICLEI) 

• Jaringan terbesar dengan 12 mega-cities, 100 super-

cities, 450 kota besar, 450 kota menengah dan skala 

kecil – di 84 negara meliputi 20% dari semua 

masyarakat perkotaan seluruh dunia! 

 

• Bertujuan untuk membangun kota berkelanjutan, 

karbon-rendah, tangguh, ber-keanekaragaman 

hayati, efisien mengatur sumber daya, sehat dan 

bahagia, dengan ekonomi “hijau” dan infrastruktur 

“smart” 

 

• Tuan rumah untuk Dewan Walikota Dunia tentang 

Perubahan Iklim 
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Rockefeller Foundation – 100 

Resilient Cities (kota tangguh) 

• Dimulai Desember 2013 dengan 32 kota, prakarsa100RC 

membantu kota menjadi lebih tangguh secara fisik, 

sosial, dan lingkungan (termasuk terhadap Perubahan 

Iklim), dan mempertimbangkan tantangan ekonomi      

• 100RC mendukung pandangan ketangguhan bukan 

hanya berupa guncangan – seperti gempa bumi, 

kebakaran, banjir, dll – tetapi juga menegaskan 

pentingnya pengaruh yang melemahkan daya tahan kota. 

Dengan menangani perspektif menyeluruh ini, kota-kota 

memiliki daya tahan yang dapat menanggapi kejadian 

buruk dan tetap dapat memberi layanan dasar kepada 

penduduknya  

• Dengan program seleksi kedua, 25 kota telah dipilih dan 

didukung dengan staf CRO (penasehat program 

ketangguhan) yang membantu masing-masing kota 

mengembangkan strategi ketangguhannya 
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Kantor Duta USAID untuk Pembangunan 

Kawasan Asia (USAID/RDMA) 

• Mengumumkan Strategi Kerjasama Pembangunan 

(RDCS) 2014-2018 sebagai panduan untuk program-

program di Asia-Pasifik 

 

• RDCS memiliki dua tujuan pembangunan mendasar: 

• DO1: lembaga kawasan ini memiliki kemampuan mendukung 

program pembangunan berkelanjutan, termasuk peningkatan 

pertumbuhan ekonomi; dan, 

• DO2: Masyarakat rentan lebih mampu menghadapi risiko lintas 

negara 

 

• APIK dicantumkan dalam DO2 diatas (sebagai Hasil 

Capaian Menengah 2.3: Kemampuan beradaptasi 

terhadap perubahan iklim ditingkatkan.)  


