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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Sebagai wujud kontribusi Indonesia bagi komunitas Global terhadap lingkungan, 

Indonesia berkomitmen mewujudkan program Sustainable Development Goal’s (SDG’s) dan 

bertekad menjadi contoh Negara yang sukses merealisasikan pembangunan lingkungan 

berkelanjutan dengan mempertimbangkan kondisi nyata Nasional. Dalam upaya mewujudkan 

hal tersebut, Indonesia menekankan pada prinsip melibatkan 4 platform partisipasi seperti 

Pemerintah dan Parlemen, Akademisi dan para ahli, Pelaku Usaha, Organisasi Masyarakat 

dan Media. Karena SDG’s tidak sebatas pada target dan tujuan tapi juga termasuk tata cara 

dalam merealisasikannya dengan perlu adanya partisipasi dari seluruh kalangan dalam hal 

kebijakan, pendanaan, teknologi, dan juga pengetahuan dari berbagai pihak yang terlibat 

untuk memastikan tercapainya semua tujuan. Pada sidang kabinet yang dilaksanakan pada 

Desember 2015, presiden menekankan untuk lebih mengoptimalkan koordinasi Kementerian 

PPN/BAPPENAS untuk mengajak berbagai pihak bersama-sama berkontribusi berdasarkan 

fungsi dan peran masing-masing pihak yang terlibat untuk langsung melaksanakan tanggung 

jawab baik secara strategis maupun operasional. Berdasarkan perencanaan tersebut disusunlah 

RPJMD 2016-2021 Provinsi Kalimantan Tengah sebagai respons serta strategi dalam 

mewujudkan pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah. Kalimantan Tengah secara umum 

memiliki ketersediaan sumber daya alam yang cukup tinggi namun ketersediaannya mulai 

terbatas misalnya berasal dari hutan, tambang, pertanian dan perikanan sebagai salah satu 

pendapatan ekonomi daerah.1 Namun seiring meningkatnya aktivitas masyarakat dan para 

pelaku bisnis dalam pengolahan lahan membuat potensi sumber daya alam tersebut 

mengalami pemborosan dalam pemanfaatannya, yang pada akhirnya mengakibatkan 

kerusakan serta penurunan kualitas lingkungan hidup yang ditandai dengan adanya berbagai 

bencana seperti kebakaran hutan dan lahan serta deforestasi.2 

 Kalimantan Tengah merupakan Provinsi dengan luas 153.564 km² di mana berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 

 
1 Pemprov Kalimantan Tengah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis 2021-2026, Palangka Raya: Pemprov Kalteng, 
2021, hal: 3-45. 
2 Cit. 
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(RTRWP) Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035, dan pola ruang berdasarkan SK Menteri 

Kehutanan Nomor: 529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 yang diperbaharui, 

menunjukkan bahwa Areal Penggunaan Lain (APL) sekitar 18%, sedangkan untuk kawasan 

hutan kurang lebih 82%. Dengan kekayaan sumber daya alam yang beragam dan luasnya 

kawasan wilayah sebagai salah satu sumber modal pembangunan, tentu tidak mengherankan 

apabila terjadi kasus kerusakan lingkungan sebagai salah satu tantangan utama dalam 

pelaksanaan pembangunan daerah.3 Isu kerusakan lingkungan di Kalimantan Tengah yang 

sering terjadi terhadap lahan adalah kebakaran hutan dan lahan, alih fungsi lahan, dan 

pencemaran lingkungan hidup yang menyebabkan terjadinya deforestasi lahan. Bahkan sejak 

3 tahun terakhir (2016-2019) bencana lingkungan yang sering terjadi adalah kebakaran hutan 

dan lahan di mana hampir sepanjang tahun di musim kemarau karena sifat dari tanah gambut 

yang mudah terbakar jika kondisinya kering akibat faktor iklim maupun akibat aktivitas 

manusia dalam upaya alih fungsi lahan yang sampai saat ini masih terjadi karena pengelolaan 

yang belum optimal terhadap sumber daya dan lingkungan.4 Pada umumnya, penggunaan 

lahan harus sesuai dengan karakter dan daya tahan dari lahan tersebut, hal ini dapat diterapkan 

dengan melakukan evaluasi lokasi sumber daya yang akan digunakan sehingga dapat 

diketahui potensi serta menerapkan pengelolaan lahan berkelanjutan dapat terwujud.5 

 Lahan di Kalimantan tengah Sebagian besar didominasi oleh lahan gambut yang 

berasal dari material sisa-sisa pembusukan bahan organik yang terjadi dalam jangka waktu 

ratusan hingga ribuan tahun penumpukan dan menciptakan ekosistem rawa. Oleh karena sifat 

alaminya yang lembap apabila terjadi kekeringan karena perubahan iklim atau aktivitas 

manusia maka besar kemungkinan membuat proses pemulihannya memakan waktu lama. 

Sektor usaha yang dominan dalam membantu perekonomian di Kalimantan Tengah adalah 

pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan perkebunan. Hingga tahun 2019 tercatat 

peningkatan kasus kebakaran hutan di Kalimantan Tengah seluas 133.912 ha dan membuat 

kondisi lahan gambut mengalami kekeringan serta menciptakan titik panas.6 Untuk itu 

diperlukan kerja sama antar aktor hingga lapisan masyarakat untuk mengatasi permasalahan 

lingkungan di Kalimantan Tengah. 

 
3 Pemprov Kalimantan Tengah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis 2021-2026. Op. cit. Hal 3-2. 
4 Ibid. 3-27 
5 Ibid. 3-91 
6 Ibid. 3-28 
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  Dalam hal ini Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah membuat Rancangan 

Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 sebagai bagian dari rencana 

pembangunan berkelanjutan. Karena itu RPJMD disusun berdasar rencana jangka menengah 

5 tahun sebagai pertimbangan dari kesepakatan Nasional yang kemudian disesuaikan dengan 

kapasitas pembangunan di tiap daerah termasuk Kalimantan Tengah. Tanggung jawab 

Pemerintah Daerah sebagai pendorong utama dalam merancang pembangunan daerah dan 

tujuan memenuhi kebutuhan serta mempelajari potensi sumber daya yang ada didaerah perlu 

adanya peningkatan koordinasi maupun komunikasi dengan berbagai pihak baik internal 

maupun eksternal, peningkatan sarana dan infrastruktur penunjang dalam melakukan 

pelayanan masyarakat. Isu lingkungan dalam program SDG’s memiliki beberapa fokus, 

namun penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pemanfaatan ekosistem daratan, 

pengelolaan lahan, pemulihan, dan menghentikan deforestasi. Untuk stakeholder yang terlibat 

di daerah seperti Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi, Badan 

Restorasi Gambut (BRG), Non-Pemerintah, dan masyarakat lokal yang bekerja sama baik 

melalui kontrak formal atau beriringan dalam event tertentu sebagai wujud realisasi dari 

strategi pengurangan deforestasi lahan gambut di Kalimantan Tengah. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimana kemitraan Multi-stakeholder dalam pengurangan deforestasi lahan gambut 

di Kalimantan Tengah selama periode 2017-2020? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis deskriptif tentang bagaimana 

kemitraan Multi-stakeholder dalam pengurangan deforestasi lahan gambut di Kalimantan 

Tengah periode 2017-2020. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

  Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberi pemahaman dan 

referensi dalam pengetahuan tentang pentingnya tindakan pengurangan deforestasi 

lahan gambut di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam 

mewujudkan Sustainable Development Goals ke-15 dan melestarikan sumber daya 

alam yang dimiliki. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

  Penulis berharap penelitian yang dilakukan mampu menjadi bahan tinjauan 

berupa kritik dan saran bagi pihak terkait juga bagi masyarakat umum di wilayah 

Kalimantan Tengah maupun seluruh masyarakat Indonesia dalam meningkatkan 

kesadaran serta kepedulian untuk menjaga dan melestarikan sumber daya yang ada 

dan tidak semena-mena melakukan alih fungsi lahan. Serta memberikan kesadaran 

bagi para pembaca pentingnya menjaga dan memanfaatkan lingkungan. 

1.5 Batasan Konseptual 

 Dalam penelitian ini penulis akan membatasi tulisan pada analisis Multi-Stakeholder 

Partnership dalam pengurangan deforestasi lahan gambut di Kalimantan Tengah tahun 2017-

2020. Dengan berfokus pada kerja sama berbagai pihak seperti Dinas Lingkungan Hidup 

Provinsi Kalteng, Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng, Badan Restorasi Gambut, non-

Pemerintah dan masyarakat yang difokuskan pada lahan gambut di Kalimantan Tengah 

sampai dengan tahun 2020 sebagai bagian dari agenda pelaksanaan RPJMD 2016-2021 dan 

kerja sama multi-pihak. Berbagai strategi disiapkan Pemerintah salah satunya melalui RPJMD 

dalam upaya melaksanakan program SDG’s yang disalurkan dari komitmen Indonesia. 

Periode tahun ini dipilih karena mulai tahun 2015 SDG’s menjadi sebuah agenda Universal 

oleh PBB dan kemudian baru dirancangkan oleh Pemerintah melalui Rapat Kabinet Desember 

2015 tentang koordinasi Kementerian dalam melibatkan berbagai pihak dalam 

mengoptimalkan pelaksanaan program SDG’s dan kemudian disusun lagi ke dalam RPJMD 

2016-2021.  

 Dalam penelitian ini Batasan terdapat pada definisi Multi-Stakeholder Partnership, dan 

juga deforestasi khususnya pada lahan gambut. Multi-Stakeholder Partnership adalah konsep 

yang menjelaskan bahwa setiap aktor dalam tatanan Pemerintahan, non-Pemerintah hingga 

masyarakat perlu saling bekerja sama dalam menjalankan kebijakan bersama dan hal tersebut 

tertulis di dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan juga Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menekankan perlunya kontribusi dari aktor non-

Pemerintah juga partisipasi masyarakat mulai dari penyusunan, penyelenggaraan, 

penganggaran, hingga evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan. Kerja sama multi-pihak 

dianggap sesuai kondisi di Indonesia yang memiliki keberagaman keadaan daerah. Kemudian 

deforestasi adalah kondisi lahan hutan yang mengalami penurunan kualitas, luas dan perannya 
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sebagai penghasil oksigen, yang mana apabila terjadi di lahan gambut dengan sifatnya sebagai 

penyerap air lebih banyak dibanding jenis lahan lainnya akan membuat kondisi lahan mudah 

kering dan memicu kebakaran lahan dan membuatnya kehilangan fungsi untuk dimanfaatkan. 

Batasan yang di ambil dalam penelitian dan analisa ini berfokus pada periode 2017-2020. 

Karena rencana pembangunan baru dipersiapkan pada 2016 dan kemudian direalisasikan satu 

tahun berikutnya berdasarkan RPJMD 2016-2021. 
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