
 

20 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Deforestasi Lahan Gambut di Kalimantan Tengah 

  Isu lingkungan merupakan salah satu isu Global yang perlu diperhatikan di dalam studi 

Hubungan Internasional di mana hutan merupakan sumber daya yang menutupi hampir 

sepertiga daratan Global dan juga menjadi penghasil air tawar terbesar dunia dan juga menjadi 

tempat berbagai makhluk hidup tinggal. Sumber daya alam yang menjadi pendukung dalam 

pembangunan daerah di Kalimantan Tengah perlu diperhatikan untuk memperhatikan 

pengelolaan keberlanjutannya, dikarenakan hingga saat ini kerusakan lahan, bencana alam, 

kebakaran hutan dan lahan dampak dari aktivitas manusia yang mengelola tanpa 

memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup masih kian terjadi.30 Tercatat bahwa 

deforestasi di Kalimantan Tengah telah terjadi sejak sekitar tahun 1980’an hingga 2000’an 

dan diperparah akibat dari kebijakan pengembangan lahan gambut untuk pertanian dan bahan 

pangan berdasarkan keputusan presiden No. 82 tahun 199531 yang menghilangkan sekitar 56% 

dari hutan hujan tropis daratan rendah akibat dari ekstraksi kayu sebagai sumber penghasilan 

dari sektor industri dampak dari pengelolaan lahan yang buruk.[32][33] Sebagai Provinsi terbesar 

kedua di Indonesia, kawasan hutan yang dimiliki Kalimantan Tengah memiliki beragam satwa 

dan fauna yang unik34 serta luas kawasan lahan gambut seluas 2.556.283 Ha dengan 

kedalaman 0-2 m sebesar 1.129.246 Ha dan >2 m sebesar 1.427.037 Ha.35 Berikut sebaran 

gambut per Kabupaten/kota di Kalimantan Tengah: 

Tabel 1 Sebaran Gambut per Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah (Sumber: RPPEG Kalteng 2020. Hal 23) 

No Kabupaten/Kota Jumlah 
Luas (ha) Persen (%) 

1 Barito Selatan          146.226                5,72  
2 Barito Timur           31.329                1,23  

 
30 Pemprov Kalimantan Tengah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis 2016-2020, Palangka Raya: Pemprov Kalteng, 
2017. Hal iv-69. 
31 Ibid. Hal iv-70. 
32https://wwf.panda.org/discover/knowledge_hub/where_we_work/borneo_forests/borneo_deforestation/#:~:te
xt=As%20in%20many%20tropical%20areas,access%20to%20more%20remote%20areas. 
33CIFOR. “4fs Indonesia fact sheet about central Kalimantan: Dialog Hutan”. 
https://theforestsdialogue.org/sites/default/files/tfd_4fs_indonesia_fact_sheet_about_central_kalimantan_bahas
a_indonesia.pdf. 
34 Cit. 
35 Pemprov Kalimantan Tengah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis 2021-2026. Op. cit. Hal 3-27. 
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No Kabupaten/Kota Jumlah 
Luas (ha) Persen (%) 

3 Kapuas          304.369              11,91  
4 Katingan          566.737               22,17  
5 Kotawaringin Barat         258.008               10,09  
6 Kotawaringin Timur         275.629              10,78  
7 Lamandau                584                0,02  
8 Palangka Raya       115.873                 4,53  
9 Pulang Pisau         584.093              22,85  
10 Seruyan          223.655                 8,75  
11 Sukamara            49.780                1,95  

 Jumlah      2.556.283            100,00  

 Dengan luas mencapai 2,5 juta Ha atau sekitar 52% dari luas keseluruhan pulau 

Kalimantan, dan 8 % dari total lahan gambut di seluruh dunia membuat Provinsi ini cukup 

rentan apabila mengalami kerusakan lingkungan dampak dari deforestasi.36 Dan dampak dari 

kebijakan pengembangan lahan yang berulang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan 

terjadi pada tahun 1997, 2006 dan 201537. Berdasarkan data BPBD Provinsi Kalimantan 

Tengah tercatat bahwa pada tahun 2015 ada bencana kebakaran hutan dan lahan sebanyak 56 

kali dan paling banyak terjadi di Ibukota Kalimantan Tengah Palangkaraya dan Kotawaringin 

Timur.38   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36 CIFOR. “4fs Indonesia fact sheet about central Kalimantan: Dialog Hutan”. Op. Cit. hal 1. 
37 Pemprov Kalimantan Tengah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis 2016-2020. Op.cit. Hal iv-71. 
38 Ibid. Hal II-9. 

Gambar 1 Peta Kondisi Deforestasi Lahan Gambut di Kalimantan Tengah (Sumber: Badan Restorasi Gambut, Peta Restorasi Kalteng) 
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 Dapat dilihat pada gambar 1 di atas yang diperoleh dari data Badan Restorasi Gambut 

menunjukkan bahwa warna merah merupakan deforestasi yang disebabkan oleh kebakaran 

lahan yang terjadi pada tahun 2015, sedangkan untuk warna biru merupakan Zona Lindung 

yang berkanal, hijau merupakan areal yang tidak berkanal dan kuning merupakan Zona 

Budidaya yang memiliki kanal. Luas kebakaran pada tahun 2015 hingga 2019 mencapai 

705.458 Ha pada lahan gambut di lokasi bekas proyek lahan gambut dan area budidaya39 yang 

menjadi salah satu penyebab utama terjadinya deforestasi lahan gambut di Kalimantan Tengah 

seluas 116.085.87 Ha pada tahun 2015-2016.[40][41] Menurut platform Mapbiomas Indonesia, 

dalam rentan waktu sejak tahun 2000-2019 Kalimantan Tengah telah kehilangan sebesar 1,9 

juta Ha dari tutupan lahan42 dan pada periode 2017-2020 sebesar 146.003.85 Ha.43 Berikut 

tabel perubahan kasus deforestasi lahan gambut selama periode 2017-2020 di Kalimantan 

Tengah dari data Badan Pusat Statistik:44 

Tabel 2 Perubahan tingkat kasus deforestasi di kawasan lahan gambut Kalimantan Tengah tahun 2017-2020 (Ha/Th) 
 (Sumber: Pemprov Kalteng, KLHS RPJMD 2021-2026. Hal 3-20) 

Kalimantan Tengah 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

112.868.45 Ha 26.209.30 Ha 6.926,10 Ha 

 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama periode 2017-2020 telah terjadi penurunan 

kasus deforestasi dari tahun-tahun sebelumnya dan besar kemungkinan diakibatkan karena 

penurunan aktivitas pembukaan lahan semenjak munculnya pandemi covid-19 ke Indonesia 

pada awal maret 2020, faktor yang memicu terjadinya deforestasi pun ada beberapa dan faktor 

yang paling besar menimbulkan deforestasi yaitu disebabkan faktor non-alami seperti alih 

fungsi lahan menjadi perkebunan, pertanian khususnya pada sektor kelapa sawit, tambang 

serta tanaman industri lainnya, juga faktor alami seperti banjir, kebakaran hutan, banjir dan 

 
39 Pemprov Kalimantan Tengah. Dokumen RPPEG Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020-2050. Hal 69. 
40 Pemprov Kalimantan Tengah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis 2021-2026. Op. cit. Hal 3-20. 
41 Pemprov Kalimantan Tengah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis 2016-2021. Op. cit. hal: iv-71. 
42 Mapbiomas Indonesia. 2019. “tutupan lahan tahunan: Kalimantan Tengah”. 
https://betahita.id/news/detail/6849/menilik-deforestasi-pemicu-banjir-kalteng.html?v=1639149693. 
43 Badan Pusat Statistik. 2022. “Angka Deforestasi Netto Indonesia Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Hutan Tahun 
2013-2020 (Ha/Th)”. https://www.bps.go.id/statictable/2019/11/25/2081/angka-deforestasi-netto-indonesia-di-
dalam-dan-di-luar-kawasan-hutan-tahun-2013-2020-ha-th-.html 
44 Cit. 
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lain sebagainya.45 Provinsi Kalimantan tengah memiliki 35 unit Kesatuan Hidrologis Gambut 

(KHG) berdasarkan SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan wilayah dengan 

dataran gambut terluas berada di Kabupaten Pulang Pisau seluas 933.815 Ha yang mana 

kondisi ekosistem gambut dapat dipengaruhi oleh luas fungsi ekosistemnya yang terbagi 

menjadi Zona Budidaya, dan Zona Lindung.46  

 

 Dapat dilihat pada gambar 2, berdasarkan kondisinya ekosistem gambut di Kalimantan 

Tengah Sebagian mengalami kerusakan dengan Rusak Ringan 4.316.134.67 Ha (warna hijau), 

Rusak Sedang 286.248.44 Ha (warna kuning), Rusak Berat 46.561.86 Ha (warna jingga) dan 

Rusak Sangat Berat 5.781.66 Ha (warna merah).47 Kondisi umum kerusakan gambut yang 

terjadi adalah lahan gambut yang kering di Indonesia dampak dari pengelolaan lahan yang 

buruk, kebakaran, juga disebabkan karena adanya kanal yang membuat tutupan lahan terbuka 

 
45 Wicaksono, R. A. 2021. “Menilik Deforestasi Pemicu Banjir Kalteng”. 
https://betahita.id/news/detail/6849/menilik-deforestasi-pemicu-banjir-kalteng.html?v=1639149693 
46 Pemprov Kalimantan Tengah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis 2021-2026. Op.cit. Hal 3-20.  
47 Ibid. Hal 3-21. 

Gambar 3 Kerusakan Ekosistem Gambut (Sumber: Kemenlhk, Buku Pemulihan Maret 2017) 
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dan kandungan air yang ada di dalam gambut ikut mengalir keluar dan membuat lahan menjadi 

kering dan mudah terbakar khususnya yang terjadi pada kategori kerusakan berat dan sangat 

berat.48 Meski sepanjang tahun terjadi kenaikan dan penurunan dalam kasus deforestasi di 

Kalimantan Tengah, tindakan pengurangan deforestasi ini harus tetap dilakukan mengingat 

perkembangan sosial, ekonomi terus mengikuti kebutuhan masyarakat.   

 Untuk melaksanakan komitmen tersebut diperlukan pengetahuan dan kerja sama dari 

berbagai pihak khususnya para stakeholder yang bergerak di sektor pengelolaan lingkungan 

agar dapat menjalankan kegiatan pengurangan dan program-program yang disusun bersama 

untuk memecahkan permasalahan deforestasi di Kalimantan Tengah secara maksimal. Kasus 

deforestasi tidak hanya merugikan bagi Provinsi Kalimantan Tengah, tapi juga secara 

Nasional bahkan Global dikarenakan dampak yang ditimbulkan pada pembangunan sosial 

ekonomi bagi masyarakat yang hidupnya bergantung pada sektor sumber daya alam di hutan.49 

Untuk merealisasikan rencana Nasional, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah 

menjalin berbagai kerja sama dengan banyak pihak mulai dari sesama instansi, swasta, non-

Pemerintah hingga kerja sama Internasional berupa pendanaan Internasional melalui berbagai 

program yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut seperti 

Green Climate Fund, Land Degradation Neutrality Fund, Adaptation Fund, Bonn Challenges, 

Dutch Fund for Climate and development, USAID, UKAID, UKCCU, LOI Norwegia-

Indonesia, dan NORAD/NICFI.50 Menangani isu deforestasi perlu memperhatikan bahwa 

proses dan komponen pembentukan lahan gambut cukup beragam sehingga diperlukan 

persiapan yang spesifik dan berbeda dalam pelaksanaannya.51 Kebijakan pengelolaan dan 

perlindungan ekosistem gambut di Provinsi Kalimantan Tengah belakangan ini cenderung 

mengacu pada kebijakan Nasional seperti tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 

2014 dan Keputusan Presiden No. 32 tahun 1990 terkait dengan kawasan lindung.52 

 Alasan pentingnya lahan gambut baik bagi sub-Nasional, Nasional maupun Global 

seperti yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya karena memiliki kekayaan flora dan 

fauna unik, pengendali dan pengatur hidrologi, penyimpan karbon yang mampu menampung 

 
48 Pemprov Kalimantan Tengah. 2021. “Capaian Restorasi Gambut Kalimantan Tengah 2016-2020 Dan Rencana 
2021-2024” [Powerpoint Slides 6]. 
49 Directorate of Technical Education. (2017). Perubahan Iklim, “Pencegahan Deforestasi” dan Indonesia. 
50 Pemprov Kalimantan Tengah. Dokumen RPPEG Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020-2050. Op. cit. Hal 148-149. 
51 Ibid. Hal 25. 
52 Ibid. Hal 53. 
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puluhan kali berat bobotnya, dan lain sebagainya yang berguna untuk mencegah banjir dan 

juga kekeringan apabila dijaga dan dikelola dengan baik.53 Untuk kelembagaan yang 

mengurus isu lingkungan ini dipegang oleh Badan Restorasi Gambut berdasarkan Perpres No. 

1 tahun 2016 dan juga Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas 

Kehutanan sesuai Pergub Kalimantan Tengah No. 39 tahun 2016.54 Pendanaan diperoleh dari 

berbagai sumber seperti APBN, APBD, Pasar Karbon Domestik, dan sumber pendanaan 

Internasional seperti yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya. 

4.2 Mekanisme Multi-stakeholder Partnership Dalam Pengurangan Deforestasi Lahan 

Gambut Di Kalimantan Tengah Tahun 2017-2020 

 Penurunan kualitas lingkungan hidup yang disebabkan oleh kerusakan lahan akibat dari 

aktivitas manusia masih sering terjadi, hal ini juga menarik perhatian dari berbagai pihak yang 

peduli terhadap keberlangsungan ekosistem yang rusak akibat dari intervensi yang dilakukan 

oleh manusia dalam mengubah fungsi lahan menjadi area pertanian, perkebunan, perikanan 

dan sebagainya. Intervensi yang dilakukan dalam membuka lahan dapat berupa penebangan 

hutan, pembakaran hutan dan drainase atau proses pengeringan lahan.55 Jika dilihat dari 

perspektif Institusional Liberalisme Negara dinilai kurang efektif apabila secara langsung 

melakukan intervensi terhadap isu lingkungan dan hal ini dapat dilihat melalui izin 

pengelolaan yang dibuat oleh Pemerintah belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga 

potensi sumber daya alam Kalimantan Tengah belum secara optimal dikelola.56  

 Ini membuat pilihan-pilihan dengan cara-cara militer tidak lagi menjadi hal yang 

diutamakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 

Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Kehutanan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Provinsi dan Daerah, yang mana menurut Undang-Undang tersebut wewenang dalam sektor 

kehutanan utamanya dipegang oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.57 Dan juga 

UU No. 23 Tahun 2014 yang mencantumkan tentang Perencanaan Lingkungan Hidup, Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

 
53 Pemprov Kalimantan Tengah. Capaian Restorasi Gambut Kalimantan Tengah 2016-2020 Dan Rencana 2021-2024. 
Op. cit. [powerpoint slides 4]  
54 Pemprov Kalimantan Tengah. Dokumen RPPEG Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020-2050 Op. cit. Hal 134. 
55 Badan Restorasi Gambut. 2016. “Rencana Strategis Badan Restorasi Gambut 2016-2020”. Hal 1.6. 
56 Pemprov Kalimantan Tengah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis 2016-2021. Op. cit. Hal iv-28. 
57 Ibid. Hal iv-29. 



 

26 
 

Hidup, Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan perlindungan pengelolaan 

lingkungan hidup.58 Pemerintah Daerah mempunyai wewenang utama dalam tata ruang 

wilayah, pemanfaatan dan pengendalian berupa pembangunan jangka Panjang, menengah 

maupun jangka pendek.59 Untuk mengatasi persoalan tersebut Negara Indonesia melalui 

Keputusan Presiden  tahun 2016 membentuk suatu Lembaga atau institusi yang dikhususkan 

bekerja untuk membantu menyelesaikan persoalan di dalam Negara yang kemudian dapat 

dikembangkan bersama para aktor lain dengan kepentingan serupa.  

 Karena permasalahan lingkungan di Kalimantan Tengah tidak hanya menjadi tanggung 

jawab satu aktor saja sehingga isu tentang deforestasi di lahan gambut tidak hanya menjadi 

fokus dari Negara sebagai aktor tapi juga diwujudkan melalui peran aktor penengah antara 

Pemerintah dan non-Pemerintah dengan adanya aktor lain di luar Negara seperti institusi 

Badan Restorasi Gambut, Tim Restorasi Gambut Daerah hingga kelompok masyarakat 

melalui mekanisme kerja yang baik untuk menghilangkan maupun melakukan mitigasi 

terhadap isu yang terjadi. Menurut KBBI Mekanisme adalah cara kerja yang dilakukan oleh 

para aktor dengan kepentingan yang sama melalui berbagai strategi, aturan dan indikator 

dalam menyelesaikan suatu isu tertentu. Adanya dukungan dari pusat berarti menguatkan 

dukungan terciptanya kemitraan terkait isu lingkungan di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal 

ini juga membuka peluang bagi mitra-mitra baik dari Pemerintah maupun non-Pemerintah 

berkontribusi dalam pengurangan deforestasi di Kalimantan Tengah. Mekanisme yang 

dilakukan oleh sebuah Lembaga, kelompok ataupun perorangan terbentuk melalui pendekatan  

dialog atau interaksi antar aktor dan menghasilkan kesepakatan yang kemudian diwujudkan 

melalui pembagian tugas berdasarkan peran dan kapabilitas masing-masing pihak yang 

terlibat. Berikut adalah skema hubungan kerja dan peran masing-masing aktor: 

 

 

 

 

 

 

 
58 Pemprov Kalimantan Tengah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis 2016-2021. Op. cit. Hal iv-29. 
59 Pemprov Kalimantan Tengah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis 2021-2026. Hal i-1. 
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 Aktor-aktor yang terlibat dalam pengurangan deforestasi lahan gambut di Kalimantan 

tengah adalah Badan Restorasi Gambut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui 

tugas pembantuan dari instansi seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan serta 

instansi-instansi lain di tingkat Provinsi, kabupaten, desa yang bergerak dibidang lingkungan, 

lembaga swasta seperti Wetlands International Indonesia, World Wildlife Fund di Taman 

Nasional Sebangau, KUD Sebangau Jaya, Yayasan Puter Indonesia, Yayasan Petak Danum 

Kelompok tani Bangkalung Jaya Makmur, dan kelompok masyarakat. Karena bekerja sebagai 

perwakilan Negara, Lembaga-lembaga yang telah disebutkan di atas mendapat dukungan 

Politik dari Negara melalui Presiden dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

dalam memberikan wadah dan kewenangan untuk memperluas relasi khususnya melalui 

Badan Restorasi Gambut sebagai Lembaga Non-Struktural yang bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan program restorasi gambut. Karena peran tersebut BRG memiliki hak untuk 

mengembangkan partisipasi antar aktor di luar Pemerintahan untuk mempercepat dan 

memperluas kebijakan restorasi gambut.  

 Selama proses kegiatan restorasi yang dilakukan, tiap stakeholder memiliki posisi dan 

perannya masing-masing berdasarkan perencanaan yang dilakukan oleh BRG pada periode 

2016-2020. Pola kerja yang dilakukan untuk mewujudkan restorasi lahan gambut melalui 

Gambar 5 Hubungan kerja dan Peran aktor 

Koordinasi 

Penanggung jawab 
Badan Restorasi Gambut 

 

Tim Restorasi Gambut Daerah 
(Dinas Lingkungan Hidup, Dinas 
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lingkungan dari tingkat 
Provinsi/Kabupaten/Desa) 

• Wetlands International 
• World Wildlife Fund 

• KUD Sebangau Jaya 
• Yayasan Puter Indonesia 
• Yayasan Petak Danum 

(Kelompok Tani 
Bangkalung Jaya Makmur) 

• Masyarakat 
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pengaduan 
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kegiatan 3R (Rewetting, Revegetasi, Revitalisasi) melalui beberapa tahapan dan pembagian 

tugas sebagai berikut: 

• Tahap paling awal adalah pendataan terhadap komunitas-komunitas di sekitar kawasan 

yang menjadi target restorasi gambut, kegiatan ini dapat dilakukan langsung oleh BRG 

atau dapat disalurkan kepada Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD), maupun pihak 

ketiga seperti pihak swasta, kelompok masyarakat atau tokoh adat setempat yang 

memiliki pengaruh di komunitas tersebut. Pendataan ini tentunya memerlukan 

tindakan langsung di lapangan dengan informasi dasar yang dapat digunakan berupa 

data, peta ataupun berbagai sumber sekunder yang mengacu pada informasi tentang 

lokasi komunitas. Pendataan dilakukan untuk memperoleh informasi terkait lokasi 

kebakaran lahan gambut, kekeringan, banjir, dan potensi diperlukannya intervensi 

restorasi gambut, sumber daya yang dimiliki di lokasi tersebut, potensi sumber daya.60  

• Informasi yang didapat dari pendataan sebelumnya digunakan sebagai dasar pelaksana 

restorasi gambut untuk melanjutkan ke tahap Persetujuan Atas Dasar Informasi Di 

awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).61 Tahap ini dilakukan agar masyarakat yang 

wilayahnya menjadi target intervensi restorasi gambut mendapat informasi secara 

transparan apabila terjadi kerugian dalam pelaksanaan restorasi gambut. Misalnya 

apabila tanah menjadi tidak bisa dimanfaatkan karena adanya pembangunan sekat 

kanal. Tahap ini juga menjadi tahap untuk mencapai kesepakatan dalam penetapan 

lokasi terhadap pembangunan sekat kanal, sumur bor, jenis tanaman vegetasi serta tata 

cara penanaman dan pemeliharaan yang dibantu oleh instansi Pemerintah seperti Dinas 

Kehutanan, Dinas Perkebunan, dan instansi daerah terkait dengan mengajak partisipasi 

dari aktor non-Pemerintah dalam proses pembangunan infrastruktur.  

• Tahap terakhir adalah pemantauan dan pengaduan, dalam tahap ini pemantauan 

dilakukan oleh semua pelaksana restorasi gambut baik dari pihak BRG, TRGD, 

Lembaga swasta hingga masyarakat setempat yang nantinya dicantumkan dalam 

laporan tertulis yang disampaikan kepada TRGD untuk diteruskan ke pusat. 

Pengaduan dilakukan oleh masyarakat, organisasi lingkungan atau pihak lain yang 

merasa dirugikan karena dampak dari adanya intervensi restorasi gambut. Pengaduan 

 
60 Badan Restorasi Gambut. 2016. “Pedoman Pelaksanaan Kerangka Pengaman Sosial Dalam Restorasi Gambut.” 
Peraturan Kepala Badan Restorasi Gambut P.6/KB BRG SB/12/2016”. Hal 9-21. 
61 Cit. 
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dapat dilakukan secara langsung kepada BRG melalui surat, email, pesan singkat, atau 

channel pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) milik 

BRG. Dalam hal ini nantinya apabila terdapat pengaduan maka BRG melalui TRGD 

akan melakukan verifikasi untuk menentukan kebijakan lanjutan, tindakan verifikasi 

dan kebijakan keputusan diarahkan langsung oleh BRG.62 

 Melalui kebijakan restorasi gambut ini Pemerintah berharap masyarakat dapat 

memiliki peran besar dalam pengurangan isu deforestasi lahan gambut seperti program 

restorasi gambut, banyak pihak masih beranggapan bahwa program semacam ini hanya 

sebatas pada pemberian dana yang melibatkan perusahaan atau lembaga dalam skala besar. 

Sehingga cenderung mengesampingkan isu perubahan iklim tanpa melakukan tindakan 

mitigasi ataupun upaya adaptasi berdasarkan inisiatif pribadi tapi mengharapkan bantuan dari 

luar.63 Persiapan untuk pelaksanaan restorasi gambut dilakukan Negara sebagai bentuk 

kesadaran terhadap pentingnya isu lingkungan. Dan upaya mengurangi kecurigaan terhadap 

kurangnya efektivitas Pemerintah dalam menangani isu lingkungan memerlukan pendekatan 

yang lebih merakyat dengan adanya pembentukan Lembaga-lembaga Regional sebagai wadah 

dan memberikan fasilitas serta informasi.  

 Yang dalam hal ini dilakukan melalui pendekatan Desa melalui program Desa Peduli 

Gambut sehingga kebijakan yang ditetapkan dari pusat dapat diterapkan dengan 

menyesuaikan kepada stakeholder yang terlibat. Pendekatan ini dilakukan secara diplomatis 

yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan yang berguna bagi masyarakat. Hal ini 

juga sebagai wujud transparansi Pemerintah melalui keikutsertaan masyarakat dalam 

pelaksanaan dan pengawasan restorasi gambut serta memberikan peluang bagi masyarakat 

setempat untuk mengelola lahan demi keuntungan bersama. Dengan tindakan semacam itu 

membuat pemegang tanggung jawab terhadap pelaksanaan maupun pemantauan tidak harus 

dilakukan oleh Pemerintah tapi dilakukan oleh aktor non-Pemerintah yang terlibat.  

 Deforestasi di lahan gambut termasuk dalam isu strategis karena merupakan suatu 

permasalahan yang menjadi perbincangan secara Regional, Nasional, hingga Internasional 

karena mempengaruhi perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah baik dimasa 

 
62 Badan Restorasi Gambut. “Pedoman Pelaksanaan Kerangka Pengaman Sosial Dalam Restorasi Gambut”. Op. cit. 
Hal 9-21. 
63 Kemitraan untuk pembaruan tata Pemerintahan. 2011. Hal 10. 
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sekarang maupun dimasa mendatang.64 Alih fungsi lahan gambut yang dilakukan dengan cara 

dibakar ataupun dikeringkan dengan membuat kanal drainase dapat membuat fungsi lahan 

yang awalnya mampu menampung air dan karbon dioksida dalam jumlah banyak menjadi 

sumber emisi gas rumah kaca. Hal ini dapat terjadi karena material pembentuk lahan gambut 

yang berasal dari bahan-bahan organik yang mudah terbakar dan mengalami kekeringan di 

musim kemarau.65 Seiring berjalannya waktu membuat sistem hierarki atau batasan-batasan 

terhadap satu isu dengan isu yang lain membuat isu-isu politik, pertahanan, ekonomi, sosial 

tidak lagi hanya menjadi isu yang diutamakan, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya 

perhatian terhadap isu lingkungan yang dikembangkan dalam program Global Bernama 

SDG’s pada bulan September tahun 2015 dan seiring  berjalannya waktu terhadap perubahan 

situasi Global sejak tahun 2000 terkait isu khususnya kerusakan lingkungan.66  

 Terdapat 3 pilar yang dirancang dalam program SDG’s, yaitu Human Development, 

Social Economic Development, Environmental Development (ketersediaan sumber daya alam, 

dan kualitas lingkungan hidup).67 Dari agenda tersebut maka dirancangkan agenda Regional 

Kalimantan Tengah pada Buku III RPJMN 2015-2019 yang menekankan bahwa perencanaan 

pembangunan Nasional di Provinsi Kalimantan Tengah harus mempertahankan fungsi 

Kalimantan sebagai paru-paru dunia.68 Karena besarnya ekspektasi tersebut maka perlu 

adanya peningkatan kapasitas dari berbagai pihak untuk dapat meningkatkan kualitas 

keikutsertaan mereka. Peningkatan yang dimaksud dapat berupa pelatihan, praktik lapangan 

dengan didampingi oleh mentor, studi banding, diskusi, seminar, dan lain sebagainya.69  

 Menurut World Wildlife Fund, perubahan fungsi lahan gambut cenderung meningkat 

lebih cepat dibanding jenis lahan lainnya.70 Terutama pasca kejadian kebakaran lahan gambut 

di Kalimantan Tengah pada tahun 2015 yang menimbulkan deforestasi dan memicu perhatian 

serius dari dunia Internasional yang kemudian memberikan tekanan politik hingga ancaman 

boikot kepada Indonesia apabila tidak mampu mengatasi isu kerusakan gambut secara 

 
64 Pemprov Kalimantan Tengah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis 2016-2021. Op. cit. Hal iv-34. 
65 Badan Restorasi Gambut. “Pedoman Pelaksanaan Kerangka Pengaman Sosial Dalam Restorasi Gambut”. Op.cit. 
Hal 1.6. 
66 Cit. 
67 Pemprov Kalimantan Tengah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis 2016-2021. Op. cit. Hal iv-35. 
68 Ibid Hal iv-41. 
69 Cit. 
70 Ibid. Hal 1.15. 
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efektif.71 Melalui program dari BRG tentang restorasi gambut diharapkan terlaksananya 

koordinasi dan kerja sama yang dilakukan bersama berbagai aktor stakeholder untuk 

merestorasi gambut yang rusak demi mencegah terjadinya kejadian serupa yang 

mengakibatkan hilangnya ekosistem gambut. Selain itu juga program ini diharapkan mampu 

mempercepat pemulihan kondisi lahan gambut dengan mencegah terjadinya kebakaran dan 

kekeringan.72     

 Para aktor yang menjadi subjek penelitian ini adalah para pihak yang secara formal 

diberi tanggung jawab oleh Pemerintah Pusat mengelola lingkungan di Provinsi Kalimantan 

tengah melalui kerja sama antar Lembaga instansi, dibentuknya Badan Restorasi Gambut, 

kerja sama Internasional melalui pendanaan Internasional, dan kerja sama non-formal yang 

melibatkan aktor-aktor non-Pemerintah khususnya melibatkan kontribusi masyarakat. 

Berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) 

Kalimantan Tengah yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 (Perda), Pasal 

4 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 (Perangkat Daerah), Pasal 4 Peraturan Daerah 

Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah serta 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) 

maka Lembaga utama yang diberi kewenangan dalam mengelola lingkungan hidup adalah 

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah jika dilihat dari Peraturan Gubernur 

Kalimantan Tengah No. 39 Tahun 2016 tentang struktur organisasi dan fungsi DLH Provinsi 

Kalteng.73 

  Selain itu stakeholder lain diruang lingkup Pemerintahan Provinsi adalah Tim 

Restorasi Gambut Daerah (TRGD) yang mengikut sertakan berbagai instansi daerah, 

kelompok masyarakat serta aktor lain menjadi bagian dari struktur TRGD, hanya berbeda 

cakupan wilayah dengan Badan Restorasi Gambut yang memiliki cakupan di 7 Provinsi 

sedangkan TRGD hanya ada di Provinsi Kalteng yang memiliki struktur kelembagaan 

dikepalai langsung oleh Sekretaris Daerah dan diikuti oleh instansi seperti Dinas Lingkungan 

Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan juga kerja sama dengan 

Pemerintah di tingkat Kabupaten/desa.  

 
71 Pemprov Kalimantan Tengah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis 2016-2021. Op. cit Hal 1.17. 
72 Badan Restorasi Gambut. ”Pedoman Pelaksanaan Kerangka Pengaman Sosial Dalam Restorasi Gambut”. Op. cit. 
Hal 1.21-1.22. 
73 Pemprov Kalimantan Tengah. Dokumen RPPEG Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2050. Op. cit. Hal 136. 
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 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebuah Lembaga 

instansi Pemerintah yang sejak tahun 1998 dibentuk untuk mengelola isu lingkungan dan 

berganti nama sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Dengan arahan dari Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DLH memiliki tugas pembantuan dengan Badan Restorasi 

Gambut mulai dari tahap persiapan, edukasi, sosialisasi tentang restorasi gambut yang disebut 

sebagai Free Prior Informed Consent (FPIC).74 Dengan strategi yang disiapkan langsung dari 

pusat melalui BRG untuk melakukan intervensi pemulihan lahan gambut melalui kegiatan 

pembangunan sekat kanal, penutupan kanal, dan revegetasi.75 Tahap persiapan ini tidak lain 

bertujuan untuk mengetahui tindakan mana yang tepat untuk dilakukan untuk mencapai 

pemahaman dan kesepakatan dengan masyarakat terdampak kerusakan lahan gambut. 

Sedangkan DISHUT Provinsi berperan sebagai pengawas, pendamping, komponen cadangan 

apabila dibutuhkan oleh TRGD. Sehingga yang melakukan pelaksanaan program restorasi 

gambut adalah DLH, BRG, dan mitra kerja di luar Pemerintahan seperti WWF, Wetlands 

International Indonesia, dan non-Pemerintah lainnya.76 

 Program restorasi gambut mulai dibuat mengingat pasca kejadian kebakaran hutan 

yang dialami Indonesia pada tahun 2015 yang mana kejadian itu merupakan sejarah kebakaran 

hutan dan lahan terparah sejak beberapa tahun terakhir yang menyebabkan kehilangan lahan 

seluas 2,6 juta Ha dan sekitar 37% terjadi di lahan gambut serta menimbulkan kabut asap 

tebal.77 Kebijakan restorasi gambut jilid 1 (2016-2020) dibentuk melalui Perpres sebagai 

emergency and immediate action dengan program 3R (Rewetting, Revegetasi, Revitalisasi) 

pada lokasi-lokasi yang dinilai menjadi prioritas dengan persiapan sedemikian rupa dan 

sistematis di bawah arahan peraturan Pemerintah dengan Tugas Pembantuan Pemerintah 

didaerah terdampak kerusakan ekosistem gambut melalui koordinasi dan memfasilitasi.78 

Dengan target restorasi gambut kurang lebih 2 juta Ha dalam jangka waktu 5 tahun terhitung 

mulai dari masa kerja 6 Januari 2016 sampai 31 Desember 2020 di 7 Provinsi termasuk 

Kalimantan Tengah.79   

 
74 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. “Strategi 3R untuk Restorasi Lahan Gambut”. Hal 15. 
75 Cit. 
76 Wawancara DISHUT Provinsi Kalteng Bapak Ariffin. 2 juni 2022. 
77 Badan Restorasi Gambut. 2019. “Laporan 3 Tahun Restorasi Gambut Indonesia”. Hal 1. 
78 Ibid. Hal 2. 
79 Cit. 
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 Dengan dibantu oleh berbagai mitra di daerah, di mana pembangunan infrastruktur 

restorasi sebagian besar dibantu oleh kontribusi kelompok masyarakat melalui pendekatan 

desa.80 Lembaga BRG diberi kewenangan mengembangkan kerja sama dengan Pemerintah 

daerah melalui kelembagaan TRGD dengan mitra non-Pemerintahan melalui tugas 

pembantuan restorasi gambut dengan pembagian wilayah intervensi berupa kawasan lindung, 

area bekas kebakaran, zona budidaya dan kawasan konservasi.81 Untuk kawasan konservasi 

dilakukan oleh BRG bersama dengan Lembaga swasta di luar Pemerintahan seperti WWF dan 

KUD Sebangau Jaya di Taman Nasional Sebangau, Yayasan Puter Indonesia (di Katingan), 

Yayasan Petak danum (di Desa Sei Jaya dan Mahajandau Barito Selatan), Kelompok tani 

Bangkalung Jaya Makmur (di desa Kalawa, Pulang Pisau) melalui bantuan pendanaan dari 

Wetlands International Indonesia.82 

 Program Restorasi Gambut ini juga selain berkolaborasi dengan Pemerintah 

Provinsi/kabupaten/desa juga menjalin mitra dengan organisasi Internasional seperti Wetlands 

International melalui Dana Mitra Gambut Indonesia sebagai dukungan pendanaan 

pengelolaan lahan gambut dengan basis masyarakat yang dilakukan melalui Call for Proposal 

secara sukarela kepada organisasi kemasyarakatan setempat.83 Pendanaan tersebut ditujukan 

untuk mendukung program restorasi gambut yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan 

berkoordinasi langsung dengan BRG dan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, karena menurut Kepala BRG Nazir Foead pemulihan ekosistem gambut tidak bisa 

dilakukan oleh satu pihak melainkan diperlukan berbagai pihak tidak hanya Pemerintah tapi 

juga non-Pemerintah.84 Adapun anggaran untuk program restorasi gambut ini berasal dari 

APBN, dana Tugas Pembantuan TRGD, dan Dana Mitra Gambut untuk periode 2016-2020 

berjumlah sekitar 1,2 Milyar rupiah.85  

 
80 Badan Restorasi Gambut. 2021. “Renstra BRG 2021-2024”. Hal 15.  
81 Ibid. Hal 21. 
82 Wetlands International Indonesia. “Dana Mitra Gambut Indonesia”. Hal 6-8. 
83 Wetlands International. 2017. “Siaran Pers: Inisiatif baru Wetlands International Indonesia: Dana Mitra Gambut 
Indonesia (The Indonesian Peatlands Partnership Fund), program hibah untuk mendukung konservasi lahan gambut, 
restorasi dan pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat”. Diakses dari 
https://indonesia.wetlands.org/id/berita/inisiatif-baru-wetlands-international-indonesia-dana-mitra-gambut-
indonesia-the-indonesian-peatlands-partnership-fund-program-hibah-mendukung-konservasi-lahan-gambut-
restorasi-dan-pembangu/ 
84 Cit. 
85 Badan Restorasi Gambut. 2020. “Laporan Tahunan Badan Restorasi Gambut”. https://ppid.brgm.go.id/3d-flip-
book/laporan-kinerja-brg-tahun-2020/. Hal 14-15. 

https://ppid.brgm.go.id/3d-flip-book/laporan-kinerja-brg-tahun-2020/
https://ppid.brgm.go.id/3d-flip-book/laporan-kinerja-brg-tahun-2020/
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 Pencapaian restorasi gambut ini nantinya didukung oleh meningkatnya keikutsertaan 

berbagai pihak apabila para pihak terkait memahami tentang tata cara perlindungan dan 

pengelolaan lahan gambut dengan baik. Untuk peningkatan pengetahuan dan pemahaman 

tersebut, BRG dan mitra dari Pemerintah daerah melakukan kegiatan sosialisasi, edukasi, 

partisipasi, dan kerja sama yang berpusat pada pendekatan desa (Village Centered 

Development) melalui program Desa Peduli Gambut (DPG). Tujuannya adalah untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dan mendapatkan keuntungan bagi 

mereka sendiri terhadap program restorasi gambut, dan juga menjadikan program restorasi 

gambut tidak hanya terhenti sebagai tahap mempersiapkan masyarakat tapi juga menjadi 

keberlanjutan dari pembangunan di tingkat desa. Untuk itu sepanjang periode 2016-2020 BRG 

bersama Pemerintah daerah melalui TRGD dan instansi terkait secara berkala melakukan 

pendekatan dialog agar menumbuhkan pemahaman di dalam masyarakat bahwa kegiatan 

restorasi gambut dan revitalisasi ekonomi perlu campur tangan dari Pemerintah dan juga 

masyarakat terdampak.86  

4.3 Analisis Multi-stakeholder Partnership dalam Pengurangan Deforestasi Lahan Gambut 

Di Kalimantan Tengah Tahun 2017-2020 

 Selama tahun 2017-2020 melalui persiapan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Provinsi melalui TRGD dan program restorasi gambut dari BRG bersama 

berbagai mitra non-Pemerintah. Para stakeholder yang terlibat berhasil merestorasi gambut 

seluas 464.467 Ha dari total target restorasi gambut Nasional sekitar 2,6 juta Ha atau melalui 

perincian pada tahun 2017 seluas 153.935 Ha, pada tahun 2018 seluas 210.201 Ha, 2019 

seluas 33.579 Ha dan tahun 2020 seluas 66.752 Ha. [87][88] target restorasi yang ingin dicapai 

dari tahun 2017-2020 sebesar 20% per tahun dengan prioritas target intervensi adalah kawasan 

terdampak kebakaran lahan pasca 2015.89 Meski Negara dalam konteks Teori Institusional 

Liberalisme tetap menjadi aktor utama namun peran dari organisasi dan institusi menjadi 

penting untuk melaksanakan tujuan kolektif dan menciptakan kestabilan bersama tanpa 

adanya paksaan dari pihak luar dan berasal dari dorongan diri sendiri sehingga tidak harus 

 
86 Badan Restorasi Gambut. “Renstra BRG 2021-2024”. Op. Cit. hal 27. 
87 Nugraha, I. 2020. “Empat Tahun BRG: Daya dan Upaya Pulihkan Gambut Negeri”. Diakses dari 
https://www.mongabay.co.id/2020/01/28/empat-tahun-brg-daya-dan-upaya-pulihkan-gambut-negeri/. Pada 2 
Juni 2022. 
88 Badan Restorasi Gambut. 2020. “Laporan Tahunan Badan Restorasi Gambut”. Op. cit. Hal 18. 
89 Ibid. Hal 2.24. 

https://www.mongabay.co.id/2020/01/28/empat-tahun-brg-daya-dan-upaya-pulihkan-gambut-negeri/
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mengorbankan atau menghambat kepentingan pihak lain. Karena kepentingan bersama yang 

terbentuk dari rasa saling ketergantungan nantinya akan membentuk suatu aturan berupa 

hubungan timbal balik untuk menciptakan kerja sama. pencapaian ini dilakukan dengan 

menerapkan program 3R: 

• Rewetting (Pembasahan), merupakan kebijakan yang diterapkan dengan membangun 

sekat kanal, penimbunan kanal, dan juga sumur bor. Tujuannya adalah untuk membuat 

kondisi dari lahan gambut yang terkena dampak kekeringan akibat deforestasi dapat 

mengembalikan sifat alami dari gambut yang lembap dan mampu menampung air 

dalam jumlah besar yang juga berpotensi mencegah terjadinya banjir dan kebakaran 

lahan.   

• Revegetasi (penanaman kembali), yaitu program kegiatan dengan melakukan 

persemaian, pembibitan, penanaman, dan regenerasi alami. 

• Revitalisasi, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar ekosistem 

gambut dilakukan intervensi lahan seperti budidaya padi, buah, ternak, perikanan dan 

lain sebagainya yang disesuaikan dengan kondisi lahan dan juga kebutuhan 

masyarakat.90   

 Adapun untuk mencapai ketiga program tersebut diperlukan berbagai indikator untuk 

mengetahui pencapaian restorasi gambut di antaranya: 

• Memulihkan ekosistem gambut yang terdampak kerusakan melalui pembangunan 

infrastruktur pembasahan secara transparan dan juga adanya revitalisasi ekonomi 

melalui budidaya tanaman pada lahan gambut dengan jenis tertentu yang sesuai 

dengan kondisi lahan dan juga kebutuhan masyarakat.  

• Melakukan sosialisasi dan edukasi untuk menarik minat partisipasi masyarakat dan 

dukungan dalam merealisasikan kegiatan restorasi gambut dari masyarakat dengan 

harapan meningkatkan kepedulian dan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan 

gambut yang berkelanjutan dan juga pengawasan terhadap pelaksanaan restorasi 

gambut.  

• Membuat panduan tentang pembasahan dan revegetasi terhadap pengembangan 

ekonomi lahan gambut melalui demplot atau sosialisasi, modul panduan, sistem 

pengawasan dengan memanfaatkan teknologi.  

 
90 Wawancara DISHUT Provinsi Kalteng Bapak Ariffin. 2 juni 2022 
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• Peningkatan dukungan kelembagaan melalui peningkatan koordinasi dan kebijakan 

dalam pelaksanaan restorasi gambut. Menciptakan berbagai perencanaan struktur 

kelembagaan berupa pedoman dan kapasitas di berbagai tingkat Pemerintahan dan 

penganggaran termasuk jaminan perlindungan hak masyarakat dalam pelaksanaan 

program restorasi gambut. 

 Berdasarkan indikator tersebut penerapan program yang dilakukan untuk 

pembangunan infrastruktur pembasahan restorasi gambut dengan target pembangunan dari 

2016-2020 adalah 20.764 unit91 dan berikut sumur bor yang berhasil direalisasikan dan 

disampaikan melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah di antaranya: 

Tabel 3 Pembangunan Sumur Bor di Kalimantan Tengah 2017-2020 (Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan 
Tengah. Rakor Karhutla KHG Katingan- S. Sebangau tahun 2022) 

No. Kab/Kota 2017 2018 2019 Jumlah 

1 Pulang Pisau 4.150 1.884 145 6.179 

2 Kapuas 825 633 - 1.458 

3 Barito Selatan 200 400 - 600 

4 Katingan 100 - 275 375 

5 Palangkaraya - 308 20 338 

6 Kotawaringin Timur - - 605 605 

7 Kotawaringin Barat - - 50 50 

8 Sukamara - - 75 75 

Jumlah 5.275 3.225 1.180 9.680 

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa selama periode 2016-2020 untuk pembangunan 

sumur bor lebih didominasi oleh kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas karena merupakan 

wilayah yang memiliki lahan gambut paling luas di Kalimantan Tengah dan juga rentan 

terhadap kasus kebakaran lahan pada musim kemarau. Pengerjaan pembangunan pada tahun 

2017 dibuat oleh BRG bersama mitra non-Pemerintah dengan melibatkan keikutsertaan 

masyarakat dan pada tahun 2018 hingga 2020 dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup serta 

instansi yang tergabung dalam TRGD dan mitra kerja sama non-Pemerintah. Hal tersebut 

menunjukkan tanggung jawab tidak harus dilakukan oleh Negara, dan dapat dikelola oleh 

 
91 Badan Restorasi Gambut. “Dashbor ringkasan restorasi visual dan pencapaian-pencapaian terkait”. 
https://prims.brg.go.id/dasbor/restorasi. 
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Lembaga seperti BRG atau Organisasi yang terbentuk dari beberapa instansi daerah  melalui 

seperangkat fungsi yang ada di dalam Negara seperti TRGD dan tergabung juga di dalamnya 

aktor non-Negara. Sementara itu pada tahun 2020 tidak mengalami penambahan 

pembangunan sumur bor. Yang mana menurut Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan 

Tengah dalam pemaparan di rapat koordinasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di 

KHG Katingan Sebangau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 bahwa tahun tersebut 

menjadi evaluasi dan juga pemeliharaan sumur bor dengan mengedukasi masyarakat dalam 

kegiatan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang dalam rentan waktu 2017-2020 telah berhasil 

membentuk 2.070 anggota dari 96 desa di 8 Kabupaten/Kota dalam upaya pemberdayaan 

restorasi gambut.92 Jumlah yang direalisasikan merupakan hasil verifikasi lapangan yang 

dilakukan bersama para mitra dari hasil data perencanaan.93 Dapat dilihat bahwa 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 

kepentingan bersama. 

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. Ini juga di tunjukan dalam 

kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah bersama dengan Wetlands dalam 

mewujudkan indikator pembasahan yaitu pembangunan 4 sumur bor di desa Kalawa dengan 

kerja sama kelompok tani Bangkalung Jaya Makmur di Pulang Pisau.94 Selain pembuatan 

sumur bor, program rewetting juga diwujudkan dengan pembuatan sekat kanal dengan capaian 

sebagai berikut: 

Tabel 4 Pembuatan Sekat Kanal di Kalimantan Tengah 2017-2020 (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. Rakor 
Karhutla KHG Katingan- S. Sebangau tahun 2022) 

No. Kab/Kota 2017 2018 2019 2020 Jumlah 

1 Pulang Pisau 1.242 875 28 - 2.145 

2 Kapuas 177 343 - - 520 

3 Sukamara - 32 - - 32 

4 Katingan 128 - 20 - 148 

 
92 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. “Perspektif Pencegahan Dan Mitigasi Karhutla Kalimantan 
Tengah (Khg S. Katingan – S. Sebangau)”. Hal 10-11.  
93 Badan Restorasi Gambut. “Dashbor ringkasan restorasi visual dan pencapaian-pencapaian terkait”. Op. cit. 
94 Wetlands International Indonesia. “Dana Mitra Gambut Indonesia”. Op. cit. Hal 7. 



 

38 
 

5 Barito Selatan 44 - - - 44 

6 Kotawaringin Timur - - 206 - 206 

7 Kotawaringin Barat - - 87 49 136 

Jumlah 1.591 1.250 341 49 3.321 

  Sekat kanal adalah sebuah bangunan semacam bendungan namun dengan ukuran 

yang lebih kecil yang dibuat pada sebuah kanal lahan gambut dan berfungsi untuk menahan 

supaya volume permukaan air tidak mengalami penurunan sehingga mencegah lahan gambut 

menjadi kering dan menjaga kondisinya tetap basah.95 BRG bersama TRGD dan kelompok 

masyarakat merealisasikan 3.321 sekat kanal dari total data perencanaan sebesar 24.831 dan 

membentuk Masyarakat Pengelola Tabat/Sekat (MPT) di 67 desa pada 8 Kabupaten/Kota 

beranggotakan 1.340 orang dan juga menimbun 115 kanal untuk mencegah kelebihan muatan 

air pada kanal yang telah dilakukan melalui verifikasi lapangan.[96][97] Sementara itu untuk 

program revegetasi yang dikerjakan oleh BRG, TRGD, Wetlands dan beberapa Yayasan baru 

dilaksanakan pada tahun 2018 dengan capaian 450 Ha dan dilaksanakan di 7 Desa pada 2 

Kabupaten yaitu Pulang Pisau dan Barito Selatan, angka ini terbilang kecil karena masih 

dalam tahap percobaan.98 Sementara untuk proses pemeliharaan dilakukan pada 2018-2020 

ada sekitar kurang lebih 100 Ha yang sudah dilakukan pada 1 Desa di 1 Kabupaten.99 Dan 

program ketiga adalah revitalisasi ekonomi masyarakat di sekitar lahan gambut yang juga 

sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan dengan pencapaian sebagai 

berikut: 
Tabel 5 Revitalisasi Ekonomi 2017-2020 (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. Rakor Karhutla KHG Katingan- S. 

Sebangau tahun 2022) 

No Kab/Kota 2017 2018 2019 2020 Jumlah 

1 Katingan - 1 6 - 7 

2 Pulang Pisau 21 29 7 - 57 

3 Kapuas 3 28 - 16 47 

4 Barito Selatan - 1 - 3 4 

 
95 Badan Restorasi Gambut. 2020. “Laporan Tahunan Badan Restorasi Gambut”. Op. cit. Hal 2. 
96 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. “Perspektif Pencegahan Dan Mitigasi Karhutla Kalimantan 
Tengah (Khg S. Katingan – S. Sebangau)”. Op. cit. Hal 16-17. 
97 Badan Restorasi Gambut. “Dashbor ringkasan restorasi visual dan pencapaian-pencapaian terkait”. Op. cit. 
98 Deputi Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan Restorasi Gambut. 2021. “capaian restorasi gambut 2017-2020” 
99 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. “Perspektif Pencegahan Dan Mitigasi Karhutla Kalimantan 
Tengah (Khg S. Katingan – S. Sebangau)”. Op. cit. Hal 23. 
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5 Sukamara - 3 - - 3 

6 Kotawaringin Timur - - 23 2 25 

7 Kotawaringin Barat - - 2 4 6 

8 Palangkaraya - - 1 - 1 

9 Seruyan - - - 8 8 

Jumlah 24 62 39 33 158 

 Untuk revitalisasi ekonomi yang dilakukan selama periode 2017-2020 TRGD bersama 

BRG dan para mitra kerja sama seperti Yayasan Puter, KUD Sebangau Jaya, Kelompok Tani, 

dan Yayasan Petak Danum dengan bantuan DMG. Adanya dukungan dari Pemerintah pusat 

ke daerah melalui program restorasi gambut dan adanya penyesuaian dengan masyarakat lokal 

yang lebih memahami kondisi daerahnya dan juga cenderung bergantung pada sumber daya 

yang menjadi rumahnya telah merealisasikan bantuan paket revitalisasi ekonomi sebanyak 

158 paket dari total perencanaan 278 paket yang terbentuk di kurang lebih 165 Desa pada 9 

Kabupaten dengan anggota kurang lebih berjumlah 3.500 orang.100 Bantuan ini berupa 

pelatihan, sosialisasi dan edukasi terkait paludikultur terhadap jenis budidaya tanaman 

belangeran, padi, sago, gelam, dan jenis tanaman tertentu yang sesuai kondisi lahan dan 

kebutuhan masyarakat. Tidak hanya tanaman, termasuk juga hewan ternak seperti ayam, sapi, 

dan ikan.101 Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan para stakeholder di atas, realisasi dari 

restorasi pada lahan gambut menunjukkan penurunan laju deforestasi dari tahun ke tahun di 

tiap kabupaten/kota seperti yang ditunjukkan pada tabel 6 di bawah: 

Tabel 6 Kondisi Deforestasi Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah 2015-2020 (Sumber: KLHS Kalteng 2021, Hal III-20) 

Kabupaten/Kota 
Tahun Jumlah per 

Kab/Kota 2015-2016 2016-2017 2018-2019 2019-2020 

Barito Selatan 12.166.68 4.728.20 167.44 - 17.062.33 

Barito Timur 10.800.85 5.173.39 110.97 - 16.085.21 

Barito Utara 4.681.81 11.719.08 776.18 554.6 17.731.68 

Gunung Mas 7.950.86 8.992.09 2.332.75 132.6 19.408.31 

Kapuas 8.894.72 11.099.53 1.194.08 1.213.4 22.401.68 

 
100 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. “Perspektif Pencegahan Dan Mitigasi Karhutla Kalimantan 
Tengah (Khg S. Katingan – S. Sebangau)”. Op. cit.  Hal 25-26. 
101 Wetlands International Indonesia. “Dana Mitra Gambut Indonesia”. Op. cit. Hal 6-8. 
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Katingan 13.873.07 12.374.31 2.920.21 2.518.4 31.686.00 

Palangka Raya 1.768.24 3.231.20 239.19 138.7 5.377.33 

Kotawaringin Barat 15.596.05 6.949.97 7.564.69 117.4 30.228.01 

Kotawaringin Timur 4.556.93 12.556.29 361.62 160.5 17.635.31 

Lamandau 7.031.84 10.992.62 6.367.79 824 25.216.25 

Murung Raya 2.323.04 7.413.37 2.281.33 348.3 12.366 

Pulang Pisau 5.854.43 3.190.01 1.525.20 682.2 11.251.08 

Seruyan 18.796.00 8.428.02 249.25 236.1 27.709.04 

Sukamara 1.791.32 6.020.38 118.60 - 7.930.03 

Jumlah 116.085.81 112.868.45 26.209.30 6.926.10 262.089.66 

 Dapat di lihat bahwa perubahan tingkat deforestasi Kabupaten/Kota tingkat deforestasi 

tertinggi terjadi pada tahun 2015-2017 dan mengalami penurunan yang cukup signifikan 

terjadi pada tahun 2018-2020. Wilayah yang mengalami deforestasi tertinggi terdapat pada 

Kabupaten Katingan, Kotawaringin Barat, dan Seruyan. Barito Selatan, Barito Timur dan 

Seruyan jika di lihat pada tabel merupakan Kabupaten yang mengalami perubahan tingkat 

deforestasi secara drastis dari tahun ke tahun. Sementara itu di Lamandau deforestasi 

didominasi pada jenis lahan non-gambut karena luas lahan gambut yang dimiliki oleh wilayah 

tersebut hanya seluas 584 Ha atau 0,02% dari luas lahan gambut yang ada di Kalimantan 

Tengah. Wilayah yang diberi garis berwarna jingga adalah wilayah yang memiliki ekosistem 

gambut sedangkan 3 wilayah seperti Barito Utara, Gunung Mas dan Murung Raya tidak 

termasuk ke dalam Kabupaten/Kota yang memiliki sebaran gambut.   

 Hal-hal yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa keadaan saling ketergantungan 

antara Pemerintah dengan masyarakat memerlukan proses timbal balik sehingga tidak ada 

pihak yang merasa dirugikan, berdasarkan kepentingan Nasional di mana pentingnya isu 

pengurangan deforestasi lahan gambut. Sehingga terbentuknya institusi ataupun organisasi 

dibidang lingkungan diperlukan untuk menghilangkan potensi konflik tidak hanya 

memberikan wadah bagi sesama aktor Negara tapi juga bagi Pemerintah dan masyarakat serta 

menjauhkan sikap antar aktor yang Unilateral sehingga lebih memfokuskan diri pada 

kepentingan bersama. Berbagai persiapan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh BRG, TRGD 

dan aktor lainnya dilakukan tidak hanya sebagai kepentingan salah satu pihak melainkan 

membentuk suatu komitmen untuk bersama-sama melakukan kegiatan restorasi dan 

pemantauan dengan pihak yang terlibat untuk dapat mengelola dan memanfaatkan fasilitas 
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serta sumber daya yang ada. Karena dalam Teori Institusional Liberalisme pemegang hak 

untuk melakukan tanggung jawab seperti pelaksanaan dan pemantauan tidak harus dilakukan 

oleh Pemerintahan sehingga peran masyarakat dalam pembangunan infrastruktur restorasi 

gambut sangat diperlukan. 
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