
NEWSLETTER

Selamat datang di LPEM Newsletter Edisi Maret 2022. 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 
Indonesia. 

Pada edisi kali ini, LPEM Newsletter akan merangkum terlaksananya 
kegiatan T20 Inception Conference dimana LPEM FEB UI berperan 
sebagai tuan rumah T20 Indonesia. Selain itu, telah terlaksana 
beberapa kegiatan lain seperti webinar “Indonesia-Japan Policy 
Research Forum for Asia: Enhancing MSMEs’ Innovation and 
Competitiveness: The Role of Finance and Digital Technology” 
dan “Kesiapan Pemanfaatan Used Cooking Oil (UCO) sebagai 
Bahan Baku Biodiesel” serta “Energy Transition Dialogue 2022: 
ASEAN Outlook for Zero Carbon Energy”. Seluruh kegiatan 
tersebut terangkum dalam edisi Newsletter kali ini.

Newsletter ini dibagikan secara luas ke kalangan pemerintah, 
akademisi, advokat dan aktivis lingkungan, NGO, media, serta 
masyarakat umum. Kami mendorong keterlibatan Anda dalam 
membagikan publikasi ini secara luas serta menjadikannya rujukan 
apabila dibutuhkan.
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Kesiapan 
Pemanfaatan Minyak 
Jelantah sebagai 
Bahan Baku Biodiesel

T20 Indonesia 
Inception Conference: 
Mewujudkan 
Pemulihan Ekonomi 
yang Inklusif

Selengkapnya: 
https://youtu.be/yloRCT-vw5Q

Pada 16 Februari 2022, LPEM FEB UI menyelenggarakan 
Live Webinar bertajuk “Kesiapan Pemanfaatan Used 
Cooking Oil (UCO) sebagai Bahan Baku Biodiesel” 
sebagai wadah diseminasi hasil studi dan survei tim LPEM 
FEB UI yang juga akan segera dituangkan ke dalam sebuah 
buku statistik. Used Cooking Oil (UCO) sendiri merupakan 
istilah akademik yang digunakan dalam studi LPEM FEB UI 
untuk merujuk pada komoditas minyak jelantah.

Kegiatan ini dibuka oleh Alin Halimatussadiah selaku 
Kepala Kajian Ekonomi Lingkungan LPEM FEB UI. Alin 
memaparkan adanya potensi besar bagi Indonesia dalam 
memanfaatkan UCO untuk diolah lebih lanjut, salah 
satunya sebagai bahan baku biodiesel. “Ekspor minyak 
jelantah dari Indonesia sebenarnya terus mengalami 
peningkatan, utamanya ke Belanda dan Singapura yang 
juga menggunakan produk ini untuk bahan baku fuel” jelas 
alin. Paparan hasil studi dan survei selanjutnya disampaikan 
oleh Faizal R. Moeis, Teuku Riefky, dan Bisuk Abraham 
Sisungkunon selaku peneliti LPEM FEB UI.

Pada sesi pertama, Faizal R. Moeis menyampaikan 
beberapa temuan menarik dari survei perilaku penggunaan 
UCO Rumah Tangga yang telah dilakukan. Dengan 
memanfaatkan data survei terhadap 2.500 pengguna 
minyak goreng di 16 provinsi di Indonesia, LPEM FEB UI 
menemukan bahwa potensi produksi UCO rumah tangga 
secara nasional dapat mencapai 864.889 KL/Tahun yang 
mayoritas di kontribusi dari wilayah perkotaan. “Potensi 
terbesar UCO rumah tangga berada di Pulau Jawa” 
tambah Faizal. 

Selanjutnya, Teuku Riefky memaparkan hasil estimasi 
potensi suplai biodiesel dari UCO dan dampak 
ekonominya. Berdasarkan temuannya, jumlah 
pengumpulan UCO pada 2019 telah mencapai 18,52% dan 
penggunaan untuk biodiesel mencapai 19%. Hal ini 
menunjukkan bahwa jumlah UCO yang digunakan untuk 

biodiesel berkisar sekitar 570.046 kL. “Kalau collection rate 
(atau tingkat pengumpulannya) dan  utilization rate (atau 
tingkat penggunaannya) ditingkatkan mencapai 80%, maka 
kita memiliki potensi input dari UCO yang digunakan untuk 
biodiesel mencapai sekitar 10,37 juta kL/tahun” jelas 
Riefky. Lebih lanjut, pemanfaatan minyak jelantah sebagai 
bahan baku biodiesel berpotensi mendatangkan dampak 
positif bagi masyarakat Indonesia yang meliputi 
peningkatan PDB sebesar 0,25% atau setara Rp39,58 
triliun, penciptaan lapangan kerja baru bagi 381 ribu orang 
dalam jangka panjang, dan peningkatan konsumsi 
masyarakat di level nasional sebesar 0,26% atau Rp27,7 
triliun.

Pada sesi berikutnya, Bisuk Abraham Sisungkunon 
menyampaikan hasil analisis kelayakan finansial serta 
valuasi dampak kesehatan dan lingkungan dari 
pemanfaatan UCO sebagai bahan baku biodiesel. 
“Kelayakan dari program ini akan sangat sensitif terhadap 
harga pembelian minyak jelantah, begitu juga dengan 
harga penjualan biodiesel” ujar Bisuk. Bisuk selanjutnya 
menambahkan dua temuan lainnya mengenai dampak 
lingkungan dan kesehatan, yaitu adanya perbaikan kualitas 
lingkungan hidup yang setara dengan Rp633 miliar/tahun 
dan penghindaran terhadap beban kesehatan dari 
penyakit jantung koroner sebesar Rp29.8 miliar/tahun.

LPEM FEB UI menjadi salah satu tuan rumah dalam 
perhelatan Think 20 (T20), salah satu engagement group 
mewakili lembaga riset dan think-tank di seluruh dunia 
yang membantu pemimpin G20 dalam memformulasikan 
kebijakan pemerintah untuk pemulihan global. T20 sendiri 
baru saja menyelenggarakan Inception Conference secara 
virtual pada 9-10 Februari 2022 lalu bertajuk 
“Mewujudkan Pemulihan yang Inklusif dari Pandemi 
COVID-19”. Perhelatan Inception Conference bertujuan 
untuk memberi ruang diskusi untuk mewujudkan gagasan 
inovatif selama rangkaian kegiatan G20 yang diwakili oleh 
Indonesia. Melalui tema kegiatannya, T20 Inception 

Conference fokus menyelesaikan isu-isu prioritas, seperti 
perubahan iklim, transisi digital, stabilitas sistem keuangan 
global, dan permasalahan strategis lainnya.

Kegiatan Inception Conference dihadiri oleh 
pembicara-pembicara dengan kredibilitas global, seperti 
Retno Marsudi (Menlu RI), Budi Gunadi Sadikin (Menkes 
RI), Mari Elka Pangestu (Managing Director World Bank), 
Jeffrey Sachs (Columbia University), Richard Baldwin 
(Graduate Institute Geneva), Achim Steiner (UNDP) Gauri 
Singh (IRENA), Raden Edi Prio Pambudi dan Wempi 
Saputra (G20 Indonesia) serta Dubes Abhay Thakur (G20 
India Sous Sherpa).

Adapun LPEM FEB UI diwakili oleh Prof. Bambang P.S. 
Brodjonegoro serta CSIS yang diwakili oleh Prof. Djisman 
Simandjuntak juga turut memberikan pidato pembukaan. 
LPEM FEB UI dan CSIS secara bersamaan menjadi tuan 
rumah perhelatan Think20 pada tahun ini. Dalam pidato 
pembukaannya, Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro 
menyampaikan relevansi koordinasi di tingkat global untuk 
mendukung terciptanya koordinasi kebijakan domestik dan 
internasional yang lebih baik. “Sebagai official 
engagement group dari G20, T20 di perayaan ke-10 
tahunnya ini berkomitmen untuk memberikan yang terbaik 
dalam mendukung terciptakan rekomendasi kebijakan 
yang objektif dan inklusif.”, tegas Bambang.



Indonesia-Japan Policy Research Forum for 
Asia: Peran Keuangan dan Teknologi Digital 
dalam Meningkatkan Inovasi dan Daya 
Saing UMKM
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LPEM FEB UI dan CSIS secara bersamaan menjadi tuan 
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pembukaannya, Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro 
menyampaikan relevansi koordinasi di tingkat global untuk 
mendukung terciptanya koordinasi kebijakan domestik dan 
internasional yang lebih baik. “Sebagai official 
engagement group dari G20, T20 di perayaan ke-10 
tahunnya ini berkomitmen untuk memberikan yang terbaik 
dalam mendukung terciptakan rekomendasi kebijakan 
yang objektif dan inklusif.”, tegas Bambang.

Selengkapnya: 
https://youtu.be/lvXWZS1hek0

Pada tanggal 3-4 Maret 2022, telah diadakan webinar yang 
bertajuk “Indonesia-Japan Policy Research Forum for 
Asia: Enhancing MSMEs’ Innovation and 
Competitiveness: The Role of Finance and Digital 
Technology”. Webinar tersebut diselenggarakan bersama 
oleh Asian Development Bank Institute (ADBI), LPEM FEB 

UI, dan Sekolah Pascasarjana Kebijakan Publik Universitas 
Tokyo, dengan dukungan dari Toshiba International 
Foundation. Mohamad Dian Revindo, Ph.D menjadi salah 
satu perwakilan LPEM FEB UI pada forum tersebut. Forum 
ini mengeksplorasi cara untuk membangun kapasitas 
inovasi dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah 
yang dilanda pandemi COVID-19 di Asia melalui teknologi 
dan pembiayaan digital. Fokusnya adalah pada 
pengalaman dan solusi kebijakan dan industri dari 
Indonesia, Jepang, dan kawasan yang lebih luas.
 
Dalam webinar ini, Revindo memaparkan hasil survey yang 
bertajuk ‘Kebutuhan Intervensi Teknologi UMKM: Survei 
terhadap 37.370 pelaku UMKM di Indonesia’. Dalam 
pemaparan tersebut, ia menyampaikan bahwa pandemi ini 
menjadi berkah terselubung bagi para pelaku UMKM. 
Pandemi ini mendorong mereka untuk beradaptasi dengan 
teknologi digital, terutama dalam hal pemasaran produk. 
“Pandemi adalah berkah terselubung bagi UMKM, karena 
pandemi memaksa mereka untuk mengadopsi teknologi 
digital dan memanfaatkan internet untuk memasarkan 

produk mereka.” ujarnya. Akan tetapi, hal ini juga 
menyebabkan disparitas yang meluas, terutama bagi 
daerah yang tidak terjangkau oleh koneksi internet atau 
daerah yang pelakunya susah untuk beradaptasi dengan 
teknologi digital. 

Revindo kemudian menyampaikan bahwa sebagian besar 
UMKM telah mengadopsi teknologi digital untuk bisnis 
mereka, terutama dalam hal sosial media. Sedangkan 
bisnis besar memiliki tingkat adopsi teknologi yang lebih 
rendah dari UMKM.  “Salah satu penjelasannya adalah 
kebanyakan dari mereka (bisnis besar) sudah memiliki 
bisnis yang sudah mapan dan mereka telah memiliki sistem 
pemasaran dan klien yang tetap, sehingga mereka masih 
mempertanyakan apakah biaya untuk mengadopsi 
teknologi digital itu perlu untuk bisnis mereka yang sudah 
tergolong sudah mapan.”, tutup Revindo.
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LPEM FEB UI telah melaksanakan Webinar pada 9 Februari 
lalu bertajuk “Energy Transition Dialogue 2022: ASEAN 
Outlook for Zero Carbon Energy”. Webinar ini 
merupakan rangkaian pembuka dari kegiatan Energy 
Transition Partnership (ETP) Roundtables 2022-2023 yang 
merupakan kolaborasi antara The Southeast Asian Energy 
Transition Partnership (ETP) and the Clean Affordable and 
Secure Energy for Southeast Asia (CASE).  Energy 
Transition Dialogue ini diselenggarakan oleh Australian 
National University (ANU) bekerjasama dengan Australian 
– Mekong Partnership for Environmental Resources and 
Energy Systems (AMPERES), LPEM FEB UI dan Indonesia 
Research for Decarbonization (IRID) sebagai mitra lokal 
dari Indonesia, dan Anteneo School of Government 
sebagai mitra lokal dari Filipina.

Moekti (Kuki) Hanjani Soejachmoen selaku Direktur 
Eksekutif IRID dan Dr. Alin Halimatussadiah (Kepala Kajian 
Ekonomi Lingkungan di LPEM FEB UI) menjadi panelis 
dalam kegiatan ini. Selain kegiatan diskusi, terdapat juga 
pemaparan outlook energi, kebijakan transisi energi yang 
berlaku di Indonesia dan di negara tetangga lain, hingga 
pembelajaran Transisi Energi dari Filipina, Vietnam, dan 
Australia. Kegiatan ini kemudian ditutup dengan 

pemaparan mengenai agenda transisi energi kedepan 
untuk Asia Tenggara. Kuki menyatakan bahwa terdapat 
dua isu utama dari transisi energi. “Ada dua isu utama dari 
transisi energi. Yang pertama adalah kebijakan yang tidak 
konsisten, yang dimana seringkali kebijakan tidak sinergis 
antar satu sama lain. Yang kedua adalah ketidakpastian 
yang berlangsung dalam jangka panjang, yang 
menyebabkan para investor dan pemilik bisnis enggan 
untuk melakukan perencanaan dan strategi di masa yang 
akan datang” ujar Kuki. Sementara itu, alin berharap 
adanya partisipasi pebisnis lokal untuk menunjang transisi 
energi. “Harapanya, pebisnis lokal bisa memiliki peran 
yang signifikan (dalam transisi energi). Tetapi masalahnya 
adalah kurangnya kapasitas pebisnis lokal, salah satu 
contoh adalah dalam menyiapkan proposal, dikarenakan 
standar proposal untuk penarikan modal asing memiliki 
standar yang lebih tinggi dibanding penarikan modal 
dalam negeri.” papar Alin.

Selengkapnya: 
https://youtu.be/kCmyDT4RruE

Transisi Energi 
Indonesia dan 
ASEAN dalam 
Mewujudkan Zero 
Carbon Energy



During the COVID period, a form of remote working, work 
from home, is adopted in the workplace and/or is opted by 
the workers. Based on SAKERNAS August 2020 survey, 
10.39% of salaried workers worked from home during this 
early period of the COVID-19 pandemic. Exploring on 
factors affecting the choice of remote working, we find 
vulnerable populations, as in the case of women and 
disabled workers, have a higher probability of working 
remotely from home. However, married workers 
correlated with a lower probability of working from home. 
Across sectors, manufacturing, transport, hotel and 
restaurant sectors are positively correlated with a higher 
probability of working remotely, and the reverse for the 
case of health and social and the government sector in 
general. In this early pandemic period, salaried workers 
who work from home mostly experienced a lower or the 
same level of hours work compared to the period before 
the COVID-19 pandemic. There seems to be divergence 
on the benefits of working from home, as from descriptive, 
an increase in earnings is dominated by workers with a 
relatively high wage rate.

Selengkapnya: 
https://www.lpem.org/who-works-from-home-during-the-
covid-19-pandemic-case-of-indonesia/ 

Kilas Publikasi dan Kegiatan LPEM FEB UI

Seri Analisa Makroekonomi: Analisa Inflasi, Februari 2022
Inflasi (YoY) pada bulan Januari 2022 tercatat sebesar 2,18% 
atau menguat sebesar 0,63% dibandingkan dengan inflasi 
YoY pada Januari 2021. Penguatan inflasi pada awal tahun 
2022 disebabkan oleh penguatan pada inflasi inti, komponen 
harga yang diatur pemerintah, dan harga barang bergejolak. 
Secara umum, kenaikan harga komoditas pangan seperti 
daging ayam ras, ikan, beras, minyak goreng, liquified petro-
leum gas (LPG), dan cuaca hujan menjadi faktor domestik 
yang berkontribusi pada inflasi di awal tahun 2022.
Selengkapnya: https://www.lpem.org/seri-analisis-makroe-
konomi-inflasi-bulanan-februari-2022/ 

Seri Analisis Makro Ekonomi: BI Board of Governors 
Meeting, Februari 2022
After the Delta outbreak, Indonesia is currently facing the 
Omicron wave. As of 7th February, daily new cases were 
reported at more than 27,000 cases (7-day moving average) 
and many predicted it will peak at the end of February 2022. 
Despite rising cases, several economic indicators keep 
progressing, indicating recovery still remains. Similar to GDP 
that recorded an immense growth of 5.02% (y.o.y) in 
Q4-2021, yearly inflation rate also drew the same pattern 
with a notable pick-up of 2.18% (y.o.y) in January 2022 from 
1.84% (y.o.y) in December 2022. 
Selengkapnya: https://www.lpem.org/macroeconomic-anal-
ysis-series-bi-board-of-governor-meeting-february-2022/ 

Seri Analisis Ekonomi: Trade and Industry Brief, 
Februari 2022
Dalam beberapa minggu belakangan terjadi kelangkaan 
minyak goreng di tingkat pengecer. Kenaikan harga 
komoditas internasional dan permasalahan distribusi 
ditengarai menjadi pemicu kelangkaan ini. Trade and 
Industry Brief bulan ini membahas berbagai tantangan 
yang dihadapi tata niaga minyak goreng nasional serta 
berbagai alternatif kebijakan yang tersedia untuk 
mengatasi kelangkaan, baik dalam jangka pendek maupun 
mencegah kejadian serupa dalam jangka panjang.
Selengkapnya: https://www.lpem.org/seri-anali-
sis-ekonomi-trade-and-industry-brief-februari-2022/  

Labor Market Brief, Februari 2022
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan 
mengawali bulan Februari 2022 dengan menetapkan 
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan baru yang mengatur 
mengenai Jaminan Hari Tua (JHT), salah satu program 
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dengan penetapan 
Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Dan 
Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, 
pemerintah mencabut Permenaker Nomor 19 Tahun 2015. 
Selengkapnya: https://www.lpem.org/labor-mar-
ket-brief-volume-3-nomor-2-februari-2022/ 

Economic Brief
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untuk melakukan perencanaan dan strategi di masa yang 
akan datang” ujar Kuki. Sementara itu, alin berharap 
adanya partisipasi pebisnis lokal untuk menunjang transisi 
energi. “Harapanya, pebisnis lokal bisa memiliki peran 
yang signifikan (dalam transisi energi). Tetapi masalahnya 
adalah kurangnya kapasitas pebisnis lokal, salah satu 
contoh adalah dalam menyiapkan proposal, dikarenakan 
standar proposal untuk penarikan modal asing memiliki 
standar yang lebih tinggi dibanding penarikan modal 
dalam negeri.” papar Alin.
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Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 
LPEM FEB UI: Maret–April 2022

Monitoring dan Evaluasi
(14–16 Juni 2022)

Penulisan Laporan Kebijakan
(21—25 Maret 2022 dan 

7—9 Juni 2022)

Computable General 
Equilibrium/CGE

(21—25 Maret 2022)

Analisis Eksplorasi Data 
Ekonomi dan Keuangan

(20—24 Juni 2022)

Ekonomi Makro 
( 28-30 Juni 2021 )

Regulatory Impact Assessment 
(17—19 Mei 2022)

Ekonometrika
(7—11 Maret 2022)

Analisis Potensi Daerah: Pajak 
Daerah dan Potensi Daerah 

(20—24 Juni 2022)

Model Ekonomi: Input-Output 
dan SAM

(28 Maret—1 April 2022) 
Ekonomi Makro 
(23—25 Mei 2022)


