
NEWSLETTER

Selamat datang di LPEM Newsletter Edisi September 2021. LPEM 
Newsletter merupakan buah pemikiran dan rangkuman kegiatan tim 
LPEM FEB UI. Edisi ini merupakan keluaran ketiga dan senantiasa 
akan diterbitkan setiap bulannya. Sejak 1953, LPEM FEB UI secara 
aktif telah melakukan kegiatan penelitian, konsultasi, dan pelatihan 
yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah pembangunan di Indo-
nesia. Kegiatan yang dilakukan banyak berfokus ke berbagai isu 
terkait kelembagaan, ekonomi regional, perdagangan internasional, 
keuangan dan perbankan, ekonomi fiskal dan moneter, pertanian, 
industri, pariwisata, pembangunan pedesaan, lingkungan, demogra-
fi, ketenagakerjaan, kemiskinan, dan UMKM.

Pada edisi kali ini, LPEM Newsletter akan merangkum beberapa 
infografis yang dirilis pada bulan Agustus lalu, diantaranya “Tantan-
gan Membangun Infrastruktur di Negeri Rawan Bencana dan 
Perubahan Iklim” dan “Optimalisasi Pendanaan Lingkungan dan 
Perubahan Iklim di Tingkat Daerah”. Selain itu, edisi kali ini juga 
akan membahas diskusi yang mengundang LPEM FEB UI sebagai 
moderator, yaitu “Sustainability Action for The Future Economy 
(SAFE) Forum 2021”. Edisi ini juga memuat rangkuman atas tulisan 
peneliti kami yang dirilis oleh Climate Works. Terakhir, edisi ini akan 
menyampaikan pencapaian terkini LPEM FEB UI mengenai Kinerja 
Keuangan di Universitas Indonesia.
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Dengan sebagian besar wilayah yang rawan bencana alam, 
pembangunan infrastruktur di Indonesia yang tahan 
terhadap bencana dan perubahan iklim harus ditingkatkan. 
Terlebih peristiwa bencana alam yang semakin tinggi 
intensitasnya belakangan ini membuktikan bahwa 
infrastruktur di Indonesia masih belum sekuat yang 
perkirakan. Kerugian infrastruktur akibat kerusakan 

LPEM FEB UI telah merilis infografis mengenai “Optimalisasi Pendanaan 
Lingkungan dan Perubahan Iklim di Daerah” di media sosial LPEM FEB 
UI. Secara umum, infografis ini membahas mengenai proporsi anggaran 
lingkungan hidup daerah yang relatif sangat minim dibandingkan dengan 
fungsi anggaran lain. Kondisi alam Indonesia yang sangat beragam 
menuntut peran aktif pemerintah daerah dalam mengelola isu lingkungan 
dan perubahan iklim.

Keadaan tersebut diperparah dengan keberadaan COVID-19 di                 
Indonesia yang tidak kunjung mereda yang menyebabkan terhambatnya 
pencapaian pemerintah daerah di Indonesia dalam menangani isu 
lingkungan hidup dan perubahan iklim. Kondisi ini, lebih lanjut, juga 
ditengarai oleh kebijakan refocusing dan realokasi anggaran pemerintah 
yang berfokus ke pemulihan ekonomi, penanganan kesehatan, dan 
perlindungan sosial. Selanjutnya, infografis ini memaparkan upaya yang 
dapat pemerintah lakukan demi mengoptimalkan pendanaan program 
penanganan perubahan iklim dan mitigasi bencana.

Tantangan Membangun Infrastruktur
di Negeri Rawan Bencana dan
Perubahan Iklim

Mengoptimalkan Pendanaan Lingkungan 
dan Perubahan Iklim di Daerah

Selengkapnya: 
www.instagram.com/p/CSO3D2wFnYG/

bencana, yang seharusnya dapat diminimalisir dengan 
membangun infrastruktur yang tahan bencana.
 
LPEM FEB UI telah merilis infografis mengenai “Tantangan 
Membangun Infrastruktur di Negeri Rawan Bencana dan 
Perubahan Iklim”. Tantangan tersebut antara lain terdiri 
dari: (1) tantangan kebijakan; (2) tantangan institusional; 
dan (3) tantangan keuangan. Pada tantangan kebijakan, 
Indonesia masih belum memiliki skema insentif yang 
memadai untuk mendorong pembangunan infrastruktur 
yang resilient. Lemahnya adopsi standar internasional dan 
minimnya pertimbangan risiko bencana dan perubahan 
iklim dalam pembangunan infrastruktur juga menjadi 
tantangan dari segi kebijakan. Selain itu, tantangan dari 
segi institusional, yaitu minimnya penelitian dan 
pengembangan serta sumber daya manusia yang 
memadai, lemahnya peran lembaga non-pemerintah untuk 
mendorong kesediaan infrastruktur yang resilient, dan 
lebarnya variasi pemahaman regulator dan pelaksana 
proyek di tingkat pusat maupun daerah terkait 
infrastruktur tahan bencana. Terakhir, tantangan keuangan 
yang dihadapi Indonesia dalam membangun infrastruktur 
tahan bencana antara lain kebutuhan pembiayaan yang 
besar, minimnya alternatif pembiayaan yang inovatif, dan 
terbatasnya kapasitas fiskal pusat dan daerah.

Selengkapnya: 
https://www.instagram.com/p/CSy_dR_FTNN/



LPEM FEB UI Raih Peringkat II atas Kinerja 
Pelaporan Keuangan Terbaik Tahun 2020

Direktorat Keuangan dan Akuntansi Universitas Indonesia 
memberikan penghargaan kepada Unit Kerja Khusus 
Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPPM)        
Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) 
sebagai Peringkat III atas Kinerja Pelaporan Keuangan 
Terbaik Tahun 2020. Piagam penghargaan tersebut ditan-
datangani langsung oleh Wiwit Handayani, S.E., Ak., MM., 
MBA selaku Direktur Keuangan dan Akuntansi Universitas 
Indonesia pada 2 Juni 2021 di Depok, Jawa Barat.

Penghargaan ini diberikan karena pada tahun 2020 lalu 
LPEM FEB UI berhasil menjadi salah satu UKKPPM terbaik 
dalam penyusunan laporan keuangan di tingkat Universitas 
Indonesia. Penghargaan ini merupakan bentuk komitmen 
dari LPEM FEB UI untuk selalu mengupayakan disiplin 
pelaporan keuangan demi terciptanya transparansi dan 
akuntabilitas keuangan LPEM FEB UI. Diharapkan dengan 
diperolehnya penghargaan ini, LPEM FEB UI akan semakin 

terpacu untuk meningkatkan kinerja pelaporan keuangan 
yang LPEM FEB UI miliki.

Berbagai negara saat ini berlomba-lomba untuk mencapai 
komitmen netralitas karbon. Mayoritas negara di dunia 
yang tergabung dengan Koalisi Netralitas Karbon Sedunia 
menargetkan untuk mencapai tingkat netralitas karbon 
100% pada tahun 2050. Indonesia sebagai negara yang 
tidak tergabung dalam koalisi tersebut hingga awal tahun 
2021 sekalipun belum pernah menyinggung frasa “net 
zero emission” dalam kesempatan apapun dari para    
pembuat kebijakannya. Baru pada triwulan 1-2020 muncul 
sebuah rencana untuk menargetkan Indonesia mencapai 
net zero pada tahun 2070. Bahkan diikuti pula dengan 
studi tidak resmi yang mengatakan Indonesia dapat     
mencapai net zero emission pada tahun 2045.

Alin Halimatussadiah, Kepala Grup Kajian Ekonomi 
Lingkungan LPEM FEB UI, bersama Guntur Sutiyono, 
Country Lead ClimateWorks for Indonesia, dalam               

tulisannya menyampaikan bahwa pada 22 Juli 2021            
Indonesia secara resmi mengajukan Long Term Strategy 
for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR).   
Strategi tersebut bertujuan agar Indonesia dapat     
berkontribusi pada tujuan global dan mencapai tujuan 
pembangunan nasional, dengan memperhatikan                 
keseimbangan antara pengurangan emisi, pertumbuhan 
ekonomi, keadilan, dan pembangunan ketahanan iklim.

Untuk mendorong upaya tersebut, LPEM FEB UI         
berkolaborasi dengan ClimateWorks dan beberapa        
lembaga lainnya bekerjasama memberikan informasi pada 
para pelaku kunci tentang bagaimana cara mempercepat 
agenda iklim Indonesia untuk mencapai pembangunan 
berkelanjutan. Adapun saran yang diajukan oleh LPEM FEB 
UI bersama beberapa lembaga lainnya adalah Indonesia 
dapat memulai mengambil peran utama di antara            
negara-negara ASEAN untuk menetapkan target regional, 
berkolaborasi, serta meningkatkan komitmen untuk aksi 
iklim yang lebih tegas. Indonesia dapat mempromosikan 
kolaborasi regional dengan meningkatkan partisipasi 
ASEAN dalam rantai nilai global untuk barang dan jasa 
yang mendorong pemulihan ekonomi hijau, seperti      
kendaraan listrik (EV) dan kendaraan listrik baterai (BEV). 
Indonesia juga dapat mendorong kolaborasi untuk      
memperluas perdagangan listrik multilateral di kawasan, 
sekaligus meningkatkan kapasitas mereka untuk menyerap 
energi terbarukan melalui jaringan listrik ASEAN.

Di samping itu, di tingkat nasional Indonesia dapat      
membangun momentum saat ini untuk meningkatkan 
koordinasi net zero target dan penetapan kebijakan hijau 
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Indonesia Perlukan Momentum yang Tepat untuk Capai 
Target Net Zero Emission yang Lebih Cepat



Ketahanan Industri 
Kelapa Sawit di 

Tengah Perubahan 
Iklim

Selengkapnya: 
https://bit.ly/ClimateWorks210820

Selengkapnya: 
https://www.youtube.com/watch?v=M8U50AKKe1o 
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Katadata mengundang Alin Halimatussadiah, Kepala 
Kajian Ekonomi Lingkungan LPEM FEB UI, menjadi       
moderator dalam kegiatan Webinar Sustainability Action 
for The Future Economy (SAFE) Forum 2021 dengan tema 
“Collaboration for the Future Economy”. Sesi webinar 
yang dibawakan Bu Alin bertemakan “New Opportunities 
for The Palm Oil Industry Under Climate Transitions”. 
Dalam sesi ini, Alin bersama dengan para narasumber 
membahas bagaimana risiko, tantangan, dan peluang 
industri kelapa sawit di tengah terjadinya perubahan iklim. 
Alin berpendapat bahwa industri sawit selama ini merupa-

kan komoditas yang terpenting karena peran besarnya 
dalam memengaruhi perekonomian Indonesia. Selain itu, 
sesi ini juga membahas bagaimana lembaga keuangan di 
Indonesia dapat memandang prospek investasi industri 
kelapa sawit di tengah fenomena perubahan iklim.

Bersama dengan Alin, telah hadir beberapa narasumber. 
Sesi dimulai dengan pemaparan studi mengenai Kelapa 
Sawit oleh Mark Kenber (Managing Director, Orbitas dan 
CEO, Climate Advisers UK). Selanjutnya, terdapat juga 
beberapa panelis yang akan memberikan pemaparan dan 
berdiskusi dalam sesi ini. Panelis dalam sesi ini adalah Agus 
Purnomo (Managing Director, Sustainability and Strategic 
Stakeholder Engagement, Sinar Mas Agribusiness & 
Food),  Nurulloh Priyo Sembodo (VP Corporate Banking 6, 
Bank Mandiri), dan Ir. Dedi Junaedi Ali Jamil Harahap 
(Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan 
Pertanian, Kementerian Pertanian RI).
 
Dalam kesempatan ini, Alin juga menyampaikan beberapa 
infografis  yang  telah  dibuat  oleh  LPEM  FEB UI  berko-
laborasi dengan Katadata. Infografis ini merupakan buah 
pikir dari Laporan Orbitas yang telah dipresentasikan oleh 
Mark Kenber di sesi  yang  sama.  Infografis  tersebut  me- 
nyampaikan wawasan mengenai beberapa skenario transisi 
iklim untuk industri kelapa sawit serta wawasan mengenai 
risiko transisi iklim terhadap komoditas kelapa sawit.

Seri Analisis Makro Ekonomi: Analisa Inflasi, Agustus 
2021
Inflasi pada bulan Juli tercatat sebesar 1,52 persen secara 
year-on-year, menguat dibanding bulan sebelumnya 
dengan inflasi sebesar 1,33 persen. Penguatan inflasi pada 
periode ini didorong oleh penguatan pada komponen 
harga yang diatur pemerintah dan harga barang berge-
jolak, meskipun inflasi inti mengalami sedikit pelemahan.
Selengkapnya: https://www.lpem.org/seri-analisis-mak-
roekonomflasi-bulanan.-agustus-2021/

Seri Analisis Makro Ekonomi: BI Board of Governors 
Meeting, Agustus 2021
PDB Indonesia naik 7,07% (y.o.y) pada kuartal kedua dan 
setelah tepat satu tahun, kita resmi keluar dari resesi 
ekonomi yang terjadi sejak Triwulan-II 2020.  Meski 
pertumbuhan ekonomi lebih baik dari perkiraan, laju 

pemulihan masih terbatas karena munculnya varian Delta 
yang memiliki tingkat transmisi tinggi sehingga 
pembatasan mobilitas kembali diberlakukan sejak Juli lalu.
Selengkapnya: 
https://www.lpem.org/macroeconomic-analysis-series-bi-b
oard-of-governor-meeting-august-2021/ 

Macroeconomics Analysis Series: Indonesia Economic 
Outlook, Q3-2021
Walaupun masih berada dalam wilayah negatif, 
pertumbuhan PDB Indonesia berada dalam titik 
terdekatnya ke area positif sejak merebaknya pandemi. 
Tumbuh -0,74% (y.o.y), kontraksi ekonomi Indonesia di 
Triwulan-I 2021 tidak separah tiga triwulan sebelumnya di 
hampir seluruh sektor. Lebih lanjut, beberapa sektor yang 
bahkan menikmati pertumbuhan yang positif selama 
pandemi mengalami ekspansi lanjutan di Triwulan-I 2021.
Selengkapnya: 
https://www.lpem.org/macroeconomics-analysis-series-in
donesia-economic-outlook-q3-2021/ 

Seri Analisis Ekonomi: Trade and Industry Brief, Agustus 
2021
Untuk menyederhanakan proses perizinan berusaha, pada 
awal Agustus lalu pemerintah Indonesia meluncurkan 
Online Single Submission (OSS) berbasis risiko atau 
risk-based approach (RBA), yang merupakan salah satu 
bentuk pelaksanaan dari UU No.11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja.
Selengkapnya: 
https://www.lpem.org/seri-analisis-ekonomi-trade-and-ind
ustry-brief-agustus-2021/

Kilas Publikasi dan Kegiatan LPEM FEB UI

Economic Brief

lokal  lainnya, di antaranya mengimplementasikan program 
penghapusan batubara, memastikan transisi yang adil 
dalam proses dekarbonisasi, menetapkan kebijakan       
penetapan  harga  karbon  dan  sistem  perdagangan  emisi 
dengan   tujuan   untuk   menerapkannya   secara                 

internasional, dan lainnya.
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Working Paper:
No.63, Agustus 2021

Assessing Indonesia’s Inclusive 
Employment Opportunities for 
People with Disability in the 
COVID-19 Era

Penyediaan akses pekerjaan yang layak 
bagi semua dapat mendorong upaya 
pengentasan kemiskinan.

Selengkapnya: 
https://www.lpem.org/assessing-indon
esia%e2%80%99s-inclusive-employmen
t-opportunities-for-people-with-disabili
ty-in-the-covid-19-era/

Seri Analisis Makro Ekonomi: Analisa Inflasi, Agustus 
2021
Inflasi pada bulan Juli tercatat sebesar 1,52 persen secara 
year-on-year, menguat dibanding bulan sebelumnya 
dengan inflasi sebesar 1,33 persen. Penguatan inflasi pada 
periode ini didorong oleh penguatan pada komponen 
harga yang diatur pemerintah dan harga barang berge-
jolak, meskipun inflasi inti mengalami sedikit pelemahan.
Selengkapnya: https://www.lpem.org/seri-analisis-mak-
roekonomflasi-bulanan.-agustus-2021/

Seri Analisis Makro Ekonomi: BI Board of Governors 
Meeting, Agustus 2021
PDB Indonesia naik 7,07% (y.o.y) pada kuartal kedua dan 
setelah tepat satu tahun, kita resmi keluar dari resesi 
ekonomi yang terjadi sejak Triwulan-II 2020.  Meski 
pertumbuhan ekonomi lebih baik dari perkiraan, laju 

pemulihan masih terbatas karena munculnya varian Delta 
yang memiliki tingkat transmisi tinggi sehingga 
pembatasan mobilitas kembali diberlakukan sejak Juli lalu.
Selengkapnya: 
https://www.lpem.org/macroeconomic-analysis-series-bi-b
oard-of-governor-meeting-august-2021/ 

Macroeconomics Analysis Series: Indonesia Economic 
Outlook, Q3-2021
Walaupun masih berada dalam wilayah negatif, 
pertumbuhan PDB Indonesia berada dalam titik 
terdekatnya ke area positif sejak merebaknya pandemi. 
Tumbuh -0,74% (y.o.y), kontraksi ekonomi Indonesia di 
Triwulan-I 2021 tidak separah tiga triwulan sebelumnya di 
hampir seluruh sektor. Lebih lanjut, beberapa sektor yang 
bahkan menikmati pertumbuhan yang positif selama 
pandemi mengalami ekspansi lanjutan di Triwulan-I 2021.
Selengkapnya: 
https://www.lpem.org/macroeconomics-analysis-series-in
donesia-economic-outlook-q3-2021/ 

Seri Analisis Ekonomi: Trade and Industry Brief, Agustus 
2021
Untuk menyederhanakan proses perizinan berusaha, pada 
awal Agustus lalu pemerintah Indonesia meluncurkan 
Online Single Submission (OSS) berbasis risiko atau 
risk-based approach (RBA), yang merupakan salah satu 
bentuk pelaksanaan dari UU No.11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja.
Selengkapnya: 
https://www.lpem.org/seri-analisis-ekonomi-trade-and-ind
ustry-brief-agustus-2021/

Press Conference: Indonesia Economic Outlook 
Q3-2021, 4 Agustus 2021,

LPEM FEB UI
Selengkapnya: 

https://www.youtube.com/watch?v=meCiazT3prQ

Labor Market Brief, Juli 2021
Dalam perkembangannya menghadapi pandemi 
COVID-19, Indonesia terus berupaya untuk memperbaiki 
kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.
Selengkapnya: 
https://www.lpem.org/labor-market-brief-edisi-14-agustus
-2021/ 

Bisnis Olahraga BUMDes: Membangun Ekonomi dan 
Sepak Bola Nasional dari Desa, 19 Agustus 2021, 

LPEM FEB UI
Selengkapnya: 

https://www.youtube.com/watch?v=fJBa-hQe36U 

Webinar dan Press Conference

Tulisan ini mengkaji dampak pem-
batasan mobilitas terhadap penum- 
pang angkutan massal cepat (MRT) 
harian di Jakarta-Indonesia, dan 
implikasinya terhadap pendapatan 
farebox selama pandemi COVID-19.

Selengkapnya: 
https://www.lpem.org/quantifying-the-
impacts-of-covid-19-mobility-restrictio
ns-on-ridership-and-farebox-revenues-t
he-case-of-mass-rapid-transit-in-jakarta
-indonesia/ 

Working Paper:
No.62, Juli 2021

Quantifying the Impacts of 
COVID-19 Mobility Restrictions on 
Ridership and Farebox Revenues: 
The Case of Mass Rapid Transit in 
Jakarta, Indonesia
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Monitoring & Evaluasi 
(6—8 September, 

6—8 Desember 2021)

Policy Paper 
(5—17 November 2021)

Analisis dan Pengolahan Data 
(6—10 September 2021)

Ekonomi Makro 
(11—13 Oktober 2021)

Ekonomi Makro 
( 28-30 Juni 2021 )

Regulatory Impact Assessment 
(4—6 Oktober, 

22—24 November 2021)

Ekonometrika 
(25—29 Oktober 2021)

Analisis Kebijakan Publik 
(8—12 November 2021) 

Analisis Potensi Pajak Daerah
(13—17 September 2021) 

Perencanaan dan Penganggaran 
(4—8 Oktober  2021)

Info Diklat
Website: www.diklat.lpem.org 
Pendaftaran: https://linktr.ee/DiklatLPEMFEBUI 
Email: diklat@lpem-feui.org / diklatlpem2021@gmail.com 
Whatsapp: https://wa.me/6281196103130
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Computable General Equilibrium 
(6—8 Desember 2021) 

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 
LPEM FEB UI: September—Desember 


