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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Institusional Liberalisme 

 Pada dasarnya manusia cenderung meyakini pemikiran rasional dapat digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan Internasional. Meski tiap individu memiliki kepentingan pribadi 

yang berbeda-beda, namun ada di saat tertentu tiap individu memiliki kepentingan yang sama 

baik secara formal maupun informal.7 Dengan tetap menjadikan negara sebagai aktor utama 

teori ini muncul sebagai upaya menciptakan sistem kerja sama antar negara dalam 

meningkatkan keamanan dan mengelola institusi Regional maupun Internasional. 

Kepentingan bersama yang terbentuk karena rasa saling ketergantungan nantinya akan 

membentuk suatu aturan berupa hubungan timbal balik untuk menciptakan kerja sama.8 Hal 

ini juga yang ditekankan oleh Teori Institusional Liberalisme di mana untuk mencapai 

perdamaian baik secara Regional maupun Global harus dijalin melalui kerja sama berbagai 

pihak khususnya melalui institusi-institusi yang dibentuk di dalam negara untuk 

meminimalisir kecurigaan karena mampu menjadi penengah di antara negara-negara maupun 

aktor non-negara yang terlibat.9  

 Kesadaran terhadap pentingnya kerja sama mencuat pada tahun 1970-an yang 

disebutkan sebagai kemajuan institusi Global dan Regional dalam mendefinisikan ulang 

makna dari Fungsionalis sebagai bentuk pertentangan prinsip realis di tahun 1930-an.10 

Fungsionalisme yang dimaksud adalah pemegang tanggung jawab tidak harus dilakukan oleh 

negara, melainkan dapat dikelola melalui seperangkat fungsi yang ada di dalam negara baik 

dari campur tangan aktor negara maupun non-negara.11 Hal ini dapat kita lihat berbagai pihak 

yang bekerja sama atas kepentingan yang sama membuat para aktor menyadari bahwa 

keterlibatan mereka di dalam kerja sama dapat dicapai dengan adanya rasa percaya, 

komitmen, dan nilai bersama.12 dengan munculnya kesadaran negara-negara dalam 

menyelesaikan isu-isu Internasional khususnya seperti lingkungan, muncullah institusi 

 
7 Jackson, Roberth H & Sorensen G. 2013. “Introduction to International Relations Theories and Approaches. United 
Kingdom. Oxford:University Press. https://doi.org/10.1093/hepl/9780198803577.001.0001 Hal. 175 
8 Bull, H. 1977. “The Anarchical Society”. https://doi.org/10.1007/978-1-349-24028-9. Hal. 13 
9 Mearsheimer, J, J. “The False Promise of International Institutions”. https://doi.org/10.2307/2539078 
10 Johnson, T & Heiss, A. 2018. “Liberal Institutionalism”. London: Routledge. Hal. 7 (Preprint Version of Chapter). 
11 Cit. 
12 Keohane, R & Joseph, N. 1970. “Power and Interdependence”. https://www.jstor.org/stable/2706764 

https://doi.org/10.1093/hepl/9780198803577.001.0001
https://doi.org/10.1007/978-1-349-24028-9
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Internasional maupun organisasi Internasional yang difokuskan untuk menghadapi isu-isu dari 

tingkat Regional hingga Internasional. Kerja sama lembaga-lembaga suatu negara, dan non-

Pemerintah yang berfokus pada penanganan isu lingkungan seperti deforestasi lahan gambut 

akan menciptakan kebijakan, strategi yang diterapkan bersama-sama.  

 Aktor-aktor yang mengkhususkan diri ditugas-tugas tertentu tidak menutup 

kemungkinan menjalankan kerja sama dalam mencapai tujuan bersama sebagai bentuk 

pengabdian diri dalam menjalankan kegiatan secara efektif sebagai pemegang otoritas yang 

diserahkan oleh negara kepada institusi-institusi terkait.13 Negara yang sejak lama menjadi 

aktor utama dalam hubungan Internasional perlahan teralihkan karena perannya dalam 

menyelesaikan isu lingkungan dinilai kurang efektif sejak tahun 1960’an karena negara 

cenderung menyelesaikan masalah yang menjadi inti dalam suatu negara sehingga terkadang 

menghiraukan isu lain. Biasanya yang menjadi fokus dalam suatu negara adalah terkait 

kepentingan ekonomi dan pertahanan sehingga membutuhkan kerja sama dengan aktor non-

Pemerintah untuk menyelesaikan kasus lain seperti isu lingkungan. Institusional Liberalisme 

ini berkaitan dengan topik yang akan diteliti tentang Analisis Multi-Stakeholder Partnership 

Dalam Pengurangan Deforestasi Lahan Gambut Di Kalimantan Tengah Tahun 2017-2020 

karena kerja sama yang dilakukan oleh aktor-aktor yang bekerja dalam penanganan isu 

lingkungan merupakan organisasi-organisasi yang mewakili negara melalui aturan resmi, 

kesepakatan, dan konvensi yang memberikan fasilitas interaksi antar-negara ataupun non-

negara.14 Selain itu juga perlu adanya struktur politik dari pusat ke daerah yang mengatur 

masalah terkait lingkungan karena Pemerintah lokal di nilai lebih memahami kondisi 

daerahnya dan juga cenderung bergantung pada sumber daya yang menjadi rumahnya.15 Yang 

dalam hal ini melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalteng, Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalteng, kerja sama Badan Restorasi Gambut, dan kerja sama melalui berbagai program dan 

kegiatan serta membuka peluang bagi non-Pemerintah seperti World Wildlife Fund (WWF) 

dalam ikut serta merealisasikan pengurangan deforestasi lahan gambut di Kalimantan Tengah.  

 
13 Johnson, T & Heiss, A. 2018. “Liberal Institusionalism”. Op. Cit. Hal. 7. 
14 Dugis, V. 2016. “Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik”. Surabaya:CSGS. Hal. 71. 
15 Biermann, Frank. (2001). The Emerging Debate on the Need for a World Environment Organization: A 
Commentary. Global Environmental Politics. 1. 45-55. 10.1162/152638001570624. 
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 Hal ini penting di kaji karena kasus pembukaan lahan gambut sebagai perkebunan, 

pertanian dan sebagainya dengan cara yang tidak berkelanjutan membuat tingkat deforestasi 

di Kalimantan Tengah juga meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat pada tahun 2016-2017 

luas deforestasi mencapai 112.868.45 Ha dan menurun pada tahun 2019-2020 sekitar 6.926,10 

Ha16. Dan jika dilihat dari kebijakan Indonesia terkait penanganan masalah lingkungan serta 

komitmen menjalankan program SDG’s maka tanggung jawab untuk menyelesaikan isu 

seperti deforestasi perlu melalui kerja sama multi pihak atau Multi-Stakeholder Partnership. 

Kerja sama ini juga tentunya tak lepas dari peran Pemerintah dalam pengawasan, 

mengarahkan serta memberikan edukasi kepada masyarakat umum dalam meningkatkan 

kepedulian dan perhatian dalam pemanfaatan lahan gambut sehingga tidak menciptakan 

kondisi deforestasi.  

2.2 Konsep Multi-Stakeholder Partnership 

Berdasarkan komitmen Indonesia dalam mewujudkan keberhasilan program SDG’s 

dan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 tentang strategi mewujudkan 

pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada pentingnya peran Multi-Stakeholder 

Partnership dalam pelaksanaannya. Konsep ini 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 

pembangunan yang dilakukan.  

Multi-stakeholder partnership merupakan kerja sama yang dilakukan tanpa ada 

paksaan atau dikatakan secara sukarela dari berbagai pihak yang memiliki tujuan serupa untuk 

mencapai suatu tujuan dengan menjalankan tugas tertentu dengan tanggung jawab dan peran 

masing-masing.17 Partisipasi berbagai pihak ini yang menjadi poin penting dalam 

terlaksananya SDG’s di Indonesia karena metode ini merupakan hal yang dianggap relevan 

dilakukan berdasarkan kondisi tiap-tiap daerah di Indonesia. Di Indonesia, Multi-stakeholder 

partnership cenderung didominasi oleh Lembaga yang memegang kekuasaan atau memiliki 

 
16 Pemprov Kalimantan Tengah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis 2021-2016. Op. cit. hal. 3-18. 
17 Panduan Kemitraan multi-pihak. Hal 16. 
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power yang dalam hal ini adalah Pemerintah pusat maupun Lembaga Kementerian, meski 

tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh aktor di luar negara melalui Pemerintah daerah, 

Universitas, dan aktor non-negara lainnya.18 hal ini dikarenakan dalam program SDG’s 

disebutkan istilah “no one left behind” yang berarti semua lapisan masyarakat dari pemegang 

kekuasaan hingga kaum minoritas sekalipun memiliki hak dalam proses pembangunan.19  

Berdasarkan tujuan dari pelaksanaan Multi-stakeholder partnership terdapat beberapa 

prinsip yang digunakan dalam konteks kerja sama berbagai pihak di Indonesia, di antaranya 

adalah lokalitas (di mana perlu menyesuaikan kebijakan, pikiran dan masukan berdasarkan 

kepentingan prioritas di berbagai tingkat dengan melibatkan dan didukung pemegang 

kekuasaan dalam berbagai tingkat Pemerintahan), partisipasi aktif, memiliki integrasi baik 

dalam hal fasilitas, tenaga, maupun sumber daya lainnya, bekerja berdasarkan kepentingan 

bersama, dan bersifat transparansi.20 Sifat dari Multi-Stakeholder Partnership ini dapat berupa 

sukarela, ketergantungan, kebersamaan dari para pemegang kepentingan dari berbagai sektor. 

Dapat juga berlangsung secara formal maupun informal tergantung dari kondisi yang sedang 

dialami untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki. Keberhasilan dari Multi-Stakeholder 

Partnership didasarkan pada rasa kepercayaan serta saling memahami posisi satu sama lain 

dalam keikutsertaannya sehingga dapat dipahami oleh sesama stakeholder keuntungan apa 

yang bisa didapatkan untuk membantu mewujudkan tercapainya suatu tujuan.  

Untuk melakukan kerja sama diperlukan para stakeholder yang bekerja secara spesifik 

dengan para stakeholder lain yang memiliki kepentingan serupa dan mau melakukan 

kesepakatan serta berfokus untuk menyelesaikan suatu isu secara bersama-sama. Hal ini dapat 

terjadi apabila dalam persiapan terjalinnya kerja sama melalui proses diplomasi dari para aktor 

dengan kepentingan serupa dalam membahas isu-isu terkait serta dampak, pengaruh dan juga 

strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tentunya didukung oleh kapabilitas yang 

dimiliki tiap aktor sehingga sumber daya yang dimiliki dapat digunakan untuk saling 

 
18 Panduan Kemitraan Multi-pihak. Op. cit. Hal 56. 
19 Kementerian PPN/BAPPENAS. 2019. “Panduan Kemitraan Multi pihak:  untuk pelaksanaan tujuan 
pembangunan berkelanjutan di Indonesia”. Jakarta, Indonesia: Ministry of National Development and 
Planning/BAPPENAS 
20 Panduan Kemitraan Multi-pihak. Op. cit. Hal 67. 
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melengkapi.21 Berikut adalah skema Multi-Stakeholder Partnership yang dilakukan dalam 

rangka mengurangi deforestasi lahan gambut melalui kegiatan restorasi gambut:    

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Konsep Deforestasi 

 Indonesia sering disebut sebagai salah satu paru-paru dunia karena kekayaan sumber 

daya alam hutan yang berlimpah dan berperan penting seperti memberi oksigen bagi 

keberlangsungan makhluk hidup, berkontribusi dalam aspek sosial, budaya, ekonomi dan juga 

lingkungan. Karena itu apabila terjadi pengurangan areal hutan dapat memberi dampak negatif 

bagi kehidupan termasuk seperti punahnya berbagai spesies flora & fauna. Pada tahun 2015, 

hampir setiap tahun di Indonesia terjadi kasus kebakaran hutan bahkan tercatat hingga 2,6 juta 

Ha lahan terbakar22 hingga mengakibatkan berbagai aktivitas terkendala. Hal tersebut 

tentunya dapat mengakibatkan deforestasi atau kondisi lahan hutan yang mengalami 

penurunan kualitas, luas dan perannya sebagai penghasil oksigen. Menurut KBBI deforestasi 

adalah proses penebangan hutan dalam skala besar, atau dapat diartikan juga deforestasi 

adalah mengubah fungsi hutan serta ekosistem yang ada untuk kepentingan komersial, jadi 

aktivitas apa pun yang menimbulkan pengurangan jumlah ekosistem suatu lahan secara 

berkala dapat dikatakan sebagai deforestasi.23  

 
21 UNILA SDGs CENTER. 2021. “Kemitraan Multi-Pihak sebagai strategi percepatan pencapaian SDGs di daerah”. 
https://sdgcenter.unila.ac.id/kemitraan-multi-pihak-sebagai-strategi-percepatan-pencapaian-sdgs-di-daerah/ 
22 Clara Rondonuwu. 2015. "Indonesia Rilis Data Kebakaran Hutan 2015 di Paris". Diakses dari 
https://www.cnnindonesia.com/Internasional/20151211143623-106-97575/indonesia-rilis-data-kebakaran-hutan-
2015-di-paris. pada 27 Februari 2022. 
23 Kompas.com. 2021. “Apa itu Deforestasi?”. https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/12/195904169/apa-
itu-deforestasi?page=all 

• Dinas Lingkungan Hidup 
Provinsi Kalimantan Tengah 

• Dinas Kehutanan Provinsi 
Kalimantan Tengah 

Non-Pemerintah 

Badan Restorasi Gambut  Kerjasama Internasional 

Bekerja sama di bawah 
Presiden dan Pemerintah 

Daerah 

Berada di bawah Pemerintah Pusat 

Membantu baik dalam 
pendanaan maupun 
sebagai sukarelawan 

Pemerintah dan NGO 

Skema 1 Kerjasama Multi-pihak 

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20151211143623-106-97575/indonesia-rilis-data-kebakaran-hutan-2015-di-paris
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20151211143623-106-97575/indonesia-rilis-data-kebakaran-hutan-2015-di-paris
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 Deforestasi tidak hanya menimbulkan dampak buruk bagi ekosistem lahan yang hilang 

tapi juga bagi kehidupan manusia karena dapat menimbulkan bencana alam seperti kebakaran 

lahan, banjir maupun kekeringan. Dan juga dapat menimbulkan masalah perubahan iklim 

akibat berkurangnya fungsi hutan sebagai penampung karbon dioksida.24 Hal ini juga terjadi 

di lahan gambut yang mempunyai kemampuan menyerap air dalam kapasitas yang lebih 

banyak dibanding jenis lahan lainnya, sehingga apabila musim kemarau lapisan paling atas 

dari lahan gambut mudah kering dan memicu kebakaran lahan. Keringnya lahan yang punya 

sifat alami menyerap air membuatnya kehilangan fungsi untuk dimanfaatkan. Beberapa 

faktornya karena alih fungsi lahan yang dilakukan baik secara sengaja melalui penebangan 

liar, pembuatan kanal untuk memudahkan fasilitas pergerakan hasil lahan untuk diproses, 

ataupun pembukaan lahan dengan cara di bakar yang kemudian sebagian besar digunakan 

untuk membuka perkebunan, peternakan hingga pertanian.  

 Lahan gambut berbeda dengan jenis lahan lainnya, di kawasan gambut kerusakan tidak 

hanya menghilangkan tumbuhan yang vegetasi hutan, tapi juga merusak lapisan dalam dari 

lahan gambut itu yang membuatnya sulit untuk diperbaiki dalam jangka waktu pendek25. 

Kerusakan hutan dan lahan yang meningkat tiap tahunnya dikhawatirkan menurunkan 

ketersediaan sumber daya yang berpotensi memunculkan dampak buruk karena berdasarkan 

World Resource Institute (WRI) tahun 2020 Indonesia masuk ke dalam 10 besar negara 

penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar didunia26. Deforestasi merupakan salah satu kasus 

lingkungan yang sulit untuk diselesaikan karena selain membutuhkan waktu lama untuk 

melakukan reboisasi, juga diperlukan pengetahuan serta kerja sama dari berbagai pihak 

termasuk kalangan masyarakat untuk memecahkan masalah terkait isu deforestasi. Dampak 

yang terjadi tidak langsung dirasakan namun akan terlihat seiring berjalannya waktu baik bagi 

masa sekarang atau masa mendatang.  

 
24 Kompas.com. 2020. “Masalah Deforestasi di Indonesia”. 
https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/10/175226469/masalah-deforestasi-di-indonesia?page=all 
25 Novitasari, dkk. 2018. “Pengaruh Karakteristik Gambut Terdegradasi Terhadap Kebakaran Lahan Gambut (Studi 
Kasus Lahan Gambut Plg Blok A Di Kalimantan Tengah)”. Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah 
Vol. 3 No. 2 Hal. 347-351 (348). 
26 World Resource Institute Indonesia. 2020. “10 Negara Penyumbang Emisi Gas Rumah Kaca Terbesar”. Diakses dari 
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/16/10-negara-penyumbang-emisi-gas-rumah-kaca-terbesar. 
Pada 27 Februari 2022. 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/16/10-negara-penyumbang-emisi-gas-rumah-kaca-terbesar
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2.4 Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Aritta Suwarno & Lars 

Hein, Quarterly 

Journal of International 

Agriculture 54 (2015)27 

Governance, 

Decentralization and 

Deforestation: The Case of 

Central Kalimantan 

Province, Indonesia 

Kalimantan Tengah merupakan 

Provinsi dengan tingkat deforestasi 

tertinggi dalam periode tahun 2000 

hingga 2011 akibat dari aktivitas 

ekonomi, Lembaga, sosial, ekologi 

dan infrastruktur karena dampak 

dari desentralisasi yang diterapkan 

sejak tahun 2000. berbagai 

kebijakan yang beragam dari 

Pemerintah sub-Provinsi dalam 

pengelolaan sumber daya alam 

dinilai menjadi salah satu penyebab 

dari deforestasi serta kurangnya 

kapasitas Lembaga, kurangnya 

transparansi serta partisipasi 

masyarakat juga mempengaruhi 

kebijakan dalam desentralisasi. 

Desentralisasi mengubah 

kepentingan pejabat publik serta 

pemegang kekuasaan politik di 

Provinsi yang tentunya mengubah 

kualitas tata Kelola hutan. 

Herpita Wahyuni & 

Suranto, Jurnal Ilmiah 

Ilmu Pemerintahan 

(2021)28 

Dampak Deforestasi Hutan 

Skala Besar terhadap 

Pemanasan Global 

di Indonesia 

Deforestasi merupakan kehilangan 

lahan hutan yang sulit diatasi dan 

memerlukan pengetahuan dan kerja 

sama dari berbagai pihak untuk 

 
27 Suwarno, A. & Hein, L. (2015) “Governance, Decentralization and Deforestation: The Case of Central Kalimantan 
Province, Indonesia”. Quarterly Journal of International Agriculture 54 (2015), No. 1: 77-100 
28 Wahyuni, H., & Suranto, S. (2021). Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di 
Indonesia. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 6(1), 148-162. https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.10083 
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memecahkan masalah bersama. 

Tingkat deforestasi yang tinggi tiap 

tahunnya akan menyebabkan 

kehilangan lahan secara besar-

besaran yang mengakibatkan 

dampak buruk terhadap lingkungan, 

namun tingkat deforestasi ini dapat 

meningkat maupun berkurang 

tergantung dari aktivitas manusia 

sehingga dibutuhkan kerja sama dan 

kesadaran bersama untuk 

mengurangi deforestasi hutan.  

Salah satu upaya pengurangan yang 

dapat dilakukan adalah menerapkan 

sistem tebang pilih, reboisasi. 

Deden Djaenudin, dkk, 

Jurnal Penelitian Sosial 

dan Ekonomi  

Kehutanan Vol. 15 

No.1, 2018: 15-2929 

Analisis Peluang 

Keberhasilan Penurunan Laju 

Deforestasi: Pendekatan 

Teori Transisi Hutan 

Deforestasi memiliki 4 tahapan di 

mana tahap pertama yaitu lahan 

yang dimanfaatkan untuk 

infrastruktur akan mengubah nilai 

dari lahan itu. Dengan adanya 

pembangunan akan membuat akses 

kebutuhan penduduk semakin 

meningkat yang berdampak 

terhadap lingkungan. Tahap kedua, 

pertumbuhan ekonomi akan 

mempengaruhi ketersediaan 

sumber daya sehingga pembukaan 

lahan akan sering terjadi untuk 

mencukupi kebutuhan tersebut. 

 
29 Djaenudin, D., Oktaviani, R., Hartoyo, S., & Dwi prabowo, H. (2018). Analisis peluang keberhasilan penurunan laju 
deforestasi: pendekatan teori transisi hutan. Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan, 15(1), 15-29. 
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Tahap ketiga, munculnya kesadaran 

keterbatasan sumber daya hutan, 

sehingga Pemerintah mengeluarkan 

kebijakan pengelolaan hutan lestari 

untuk mendukung program 

reforestasi. Tahap terakhir, 

penerapan program reforestasi dan 

pengelolaan sumber daya alam 

lestari. kondisi deforestasi yang 

terjadi di Indonesia, dinamika yang 

terjadi hanya sampai tahap kedua, 

dan belum optimal terlaksananya 

tahap 3 dan 4. Secara umum 

peningkatan pertumbuhan ekonomi 

berkaitan dengan laju deforestasi 

karena pemanfaatan sumber daya 

yang terus di kembangkan. 

Pengurangan deforestasi dapat 

dilakukan dengan peningkatan 

penanaman modal terhadap 

produktivitas pengolahan industri, 

dan juga memberi insentif 

masyarakat untuk melakukan 

peningkatan produktivitas lahan 

pertanian. 

 Penelitian yang telah dijelaskan di atas menyebutkan bahwa deforestasi yang terjadi di 

Kalimantan  Tengah sudah ada sejak lama, lebih tepatnya saat kebijakan desentralisasi tahun 

2000 di mana kebijakan Pemerintah sub-Provinsi memberi pengaruh terhadap deforestasi 

serta kurangnya kapasitas Lembaga, hingga transparansi Pemerintah dalam mengajak 

partisipasi masyarakat untuk mengelola lahan secara berkelanjutan. Dikhawatirkan dampak 

yang ditimbulkan dari adanya deforestasi besar-besaran memberi efek negatif baik bagi 
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lingkungan maupun masyarakat, sehingga kenaikan atau penurunan deforestasi bergantung 

dari aktivitas manusia dan memerlukan kerja sama untuk memunculkan kesadaran terhadap 

pentingnya melakukan reboisasi dalam rangka pengurangan deforestasi. Dan penelitian 

terakhir adalah 4 tahapan terjadinya deforestasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia belum 

optimal ke tahap restorasi. Perbedaan penelitian-penelitian yang dijelaskan dengan penelitian 

yang akan dilakukan adalah mengarah kepada kesadaran Pemerintah Indonesia dalam 

menjalankan komitmen program SDG’s melalui kerja sama multi-pihak di lahan gambut 

Kalimantan Tengah. Hal ini bertujuan menyeimbangkan pembangunan daerah dengan 

meningkatkan pengurangan deforestasi sehingga sumber daya dapat terus dimanfaatkan 

secara berkelanjutan. 

2.5 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kalimantan Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang sangat memadai namun 

secara praktik dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan masih kurang memedulikan 

pembangunan berkelanjutan karena potensi yang ditimbulkan dapat kebakaran lahan, dan 

deforestasi lahan. Sehingga penggunaan Institusional Liberalisme dalam penelitian ini 

berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab pemegang otoritas dalam menjalin kerja sama dalam 

Pengurangan Deforestasi lahan gambut 
Kalimantan Tengah 

Isu kerusakan lingkungan sebagai salah 
satu penghambat pembangunan  

Alih fungsi lahan, kebakaran, dan 
kerusakan hutan menciptakan 
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Insitusional 

Multi-Stakeholder 
Partnership 

Agenda Nasional dalam mewujudkan 
program SDGs  
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melakukan penanganan terhadap isu deforestasi lahan gambut di Kalimantan Tengah tahun 

2017-2020. Untuk itu dalam mengatasi hal ini diperlukan kerja sama baik dari Pemerintah, 

non-Pemerintah, non-struktural, hingga kerja sama Internasional menggunakan konsep Multi-

Stakeholder Partnership dalam pengawasan, penetapan strategi dan mengajak kelompok 

masyarakat untuk berkontribusi menyelesaikan masalah isu lingkungan khususnya 

pengurangan deforestasi lahan gambut Kalimantan Tengah. Kerja sama ini juga merupakan 

agenda Nasional yang berkomitmen mewujudkan program Global yaitu SDG’s khususnya 

poin ke 15 terkait penurunan deforestasi lahan melalui kerja sama para aktor yang memang 

memiliki fokus menangani isu-isu lingkungan di daerah. Dengan harapan dalam periode 2017-

2020 setelah terbentuknya RPJMD 2016-2021 terwujud pengurangan deforestasi melalui 

mekanisme Multi-Stakeholder Partnership dalam program keberlanjutan lingkungan. 
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