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Kata Pengantar

Reduce Emission from Deforestation and Degradation (REDD+) adalah salah
satu instrumen kebijakan pembangunan rendah karbon berbasis lahan di
Indonesia, dalam rangka mencapai target penurunan emisi 29% dan 41%.
Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (KLHK) untuk membumikan REDD+ ke tingkat tapak.
Koordinasi dan sosialisasi telah dilakukan ke berbagai pihak terkait, baik
pemerintah daerah maupun pihak swasta.
Pemerintah daerah dan pihak swasta merupakan dua aktor kunci
pelaksanaan REDD+ di tingkat tapak. Pemerintah daerah merupakan
pemegang otoritas untuk mengatur regulasi pembangunan berbasis lahan
di daerahnya (regulator), sedangkan pihak swasta merupakan mitra strategis
pemerintah yang melaksanakan pengelolaan lahan di unit usaha mereka
(implementator). Banyak tulisan menempatkan sektor swasta sebagai salah
satu pihak yang bertanggung jawab terhadap terjadinya deforestasi dan
degradasi hutan, hal sebaliknya mereka juga merupakan aktor penting yang
berpotensi mempercepat pelaksanaan REDD+ di tingkat tapak karena
mereka mempunyai kapasitas untuk itu.
Data KLHK tahun 2017 menunjukkan bahwa dari luas 96,6 juta ha
Wilayah Pengukuran Kinerja REDD+ (WPK), seluas sekitar 24,6 juta ha
merupakan kawasan hutan yang telah dibebani izin pengusahaan hutan,
yaitu IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan izin pinjam pakai
kawasan hutan. Selain itu, WPK REDD+ juga meliputi areal penggunaan
lain (APL) baik yang belum maupun telah dibebani izin pemanfaatan lahan
seperti perkebunan. Data tersebut menunjukkan bahwa pihak swasta sebagai
pengelola lahan baik hutan maupun kebun menjadi aktor penting untuk
mensukseskan pelaksanaan REDD+ di lapangan.

Membumikan Program REDD+ di Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ditunjuk sebagai salah satu provinsi
percontohan REDD+ dengan dukungan program Forest Carbon Partnership
Facility (FCPF). Berbagai kegiatan pembangunan rendah emisi diinisiasi pleh
Pemda Kalimantan Timur dan pihak swasta seperti: 1) kegiatan pengelolaan
HCV di sektor kehutanan dan perkebunan; 2) penerapan RIL, SILIN dan
zero burning system di sektor kehutanan; 3) reklamasi lahan bekas tambang
dan rehabilitasi DAS di sektor pertambangan serta 4) pengembangan teknik
silvofishery dan ekowisata dalam pengelolaan mangrove.
Proses tersebut didokumentasikan dalam buku “Membumikan Program
REDD+ di Kalimantan Timur” . Buku ini disusun sebagai salah satu
bentuk sosialisasi dan penyebaran informasi terkait kegiatan-kegiatan yang
telah dilakukan oleh pihak swasta dan Pemda Kaltim untuk mensukseskan
REDD+ di tingkat tapak. Buku ini merupakan sintesa hasil kajian yang
dilakukan oleh Tim Peneliti Pusat Litbang Sosial Ekonomi, Kebijakan dan
Perubahan Iklim (P3SEKPI) untuk mendukung program FCPF World
Bank di Provinsi Kaltim. Semoga buku ini dapat memberikan gambaran dan
pelajaran bagi pemerintah daerah dan pihak swasta di provinsi lain untuk
lebih aktif melakukan program penurunan emisi di sektor lahan, sehingga
target pencapaian emisi yang telah dicantumkan dalam Nationally Determined
Contributions (NDC) Indonesia dapat tercapai pada tahun 2030.
Bogor,

Desember 2019

Dr. Syaiful Anwar, M.Sc
Kepala Puslitbang Sosial Ekonomi Kebijakan
dan Perubahan Iklim
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Bab 1
Pendahuluan
1.

Subarudi & Sulistya Ekawati

1.1. Sejarah Pembentukan & Kebijakan
REDD+
REDD+ telah ditetapkan pertama kali dalam COP 13 di Bali tahun 1997
sebagai jalan keluar dari mekanisme pembangunan bersih (CDM) yang
rumit dan kompleks prosedur pelaksanaannya. REDD+ memberikan
insentif positif bagi pihak-pihak yang dengan sengaja menyelamatkan
atau memperkaya kandungan stok karbon di suatu kawasan hutan. Pada
tahun 2007, Indonesia memberikan pandangannya mengapa memilih
REDD+. Alasannya adalah bahwa REDD+ merupakan pelengkap kegiatan
Aforestation/Reforestation untuk Clean Development Mechanism (A/R CDM)
sebagaimana dijelaskan SBSTA 26 Tahun 2007. Filosofi dari REDD+
adalah terbuka untuk mekanisme market based dan atau non market based,
dan proses monitoring dan verifikasi harus sederhana dan berbiaya rendah.
Selanjutnya, deforestasi didefinisikan sebagai proses hilangnya hutan
akibat aktivitas manusia, termasuk konversi hutan ke penggunaan lain
yang memiliki cadangan karbon lebih rendah. Kekuatan REDD+ adalah
kemudahan mengukur kinerjanya dibandingkan dengan kinerja A/R CDM
dengan menggunakan GPS dan GIS.
Salah satu kondisi pemungkin dari pelaksanaan REDD+ adalah pemahaman
REDD+ oleh semua pemangku kepentingan, karena selama ini pengertian
REDD+ dipahami secara berbeda-beda oleh para pihak sesuai dengan persepsi
dan kepentingannya. REDD+ sering dipersepsikan sebagai perdagangan
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karbon, pemberian kompensasi atas upaya penurunan emisi, penanaman
pohon pada daerah-daerah kritis, menjaga hutan, dan lain sebagainya.
Pemerintah perlu lebih banyak melakukan sosialisasi tentang REDD+, agar
ada persamaan persepsi dari pihak-pihak terkait. Pemerintah telah menunjuk
Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) sebagai hasil penataan ulang dari
berbagai lembaga pengelola REDD+ sebelumnya (Badan Pengelola REDD+
dan Dewan Nasional Perubahan Iklim).
Akhirnya dasar hukum untuk mendukung pelaksanaan REDD+ diterbitkan
juga yaitu Peraturan Menteri LHK No. P.70 /MENLHK/SETJEN/KUM1/12/2017Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan REDD+. Permen
ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan REDD+ bagi penanggung
jawab Nasional, lembaga pengelola REDD+ Sub Nasional dan Pelaksana
REDD+. Tujuannya adalah untuk tercapainya pelaksanaan REDD+ yang
sesuai dengan persyaratan Keputusan COP UNFCCC tentang REDD+ dan
konsisten dengan kebijakan nasional, mendorong untuk menuju pelaksanaan
REDD+ secara penuh (result based payment) serta untuk mendukung
pencapaian target implementasi NDC sektor Kehutanan. Namun demikian,
terbitnya Permen ini belum menjamin lancarnya pelaksanaan REDD+
karena dalam Ketentuan Penutupnya (Pasal 24) menyatakan bahwa sejak
mulai berlaku permen ini, semua peraturan terkait pelaksanaan REDD+ dan
karbon hutan, serta petunjuk pelaksanaannya, yang bertentangan isinya,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Persoalannya sudah banyak Permen
terkait REDD+ dikeluarkan, tetapi siapa yang berwenang menentukan bahwa
permen REDD+ lainnya bertentangan dengan Permen LHK P.70/2017.
Perundang-undangan yang ada juga sangat mendukung program kebijakan
REDD+. UU No.41/1999 tentang Kehutanan berkontribusi positif terhadap
REDD+ melalui pengurangan deforestasi melalui alokasi hutan konversi
(hutan rawang) menjadi areal penggunaan lain (APL), pengurangan degradasi
hutan dengan pelarangan izin pemanfaatan hasil hutan kayu (penebangan)
di hutan konservasi dan hutan lindung dan hanya diizinkan dilakukan di
hutan produksi, pemeliharaan dan peningkatan cadangan karbon dilakukan
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dengan kegiatan reklamasi hutan dan rehabilitasi hutan atas kawasankawasan hutan yang rusak dan menurun fungsinya, dan pemberian manfaat
tambahan melalui kegiatan ekowisata, rehabilitasi hutan dan penghijauan
serta pemungutan dan pemanenan hasil hutan bukan kayu (madu, rotan,
getah, lak, damar dan kemenyan). Disamping itu, UU No.18/ 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga dapat mendukung
REDD+ dalam upaya mengurangi deforestasi dan degradasi hutan melalui
pemberian sanksi hukum yang tegas bagi pihak yang melakukan illegal
logging, perambahan kawasan hutan, dan memberikan manfaat lainnya
berupa pengamanan habitat untuk flora dan satwa liar sehingga populasi
flora dan fauna dapat dipertahankan. Lebih lanjut UU No.37/2014 tentang
Konservasi Tanah dan Air memberikan dukungan kepada REDD+ dalam hal
pengurangan laju degradasi hutan/gambut melalui teknik konservasi tanah
dan air yang benar dan pemeliharaan dan peningkatan cadangan karbon
melalui pemilihan jenis tanaman yang mampu menjaga kualitas tanah dan
air. Perundang-undangan lain selain sektor kehutanan yang mendukung
pelaksanaan REDD+ adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016
tentang Ratifikasi Perjanjian Paris; Instruksi Presiden (Inpres) No. 5/2019
tentang moratorium izin baru di kawasan hutan primer dan di lahan gambut
(Inpres perpanjang empat kali sejak tahun 2011); Presiden (Perpres) No.
Inpres No.1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut; Peraturan
Pemerintah No. 46 Tahun tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
Inpres No 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Kelapa
Sawit serta Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit; Perpres No. 77 Tahun
2019 tentang Pengelolaan dana Lingkungan Hidup; dan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pengelola dana Lingkungan Hidup.
dalam konteks ini, REDD+ didefiniskan sebagai sebuah mekanisme
internasional yang memberikan insentif yang bersifat positip bagi negaranegara yang berkeinginan dan mampu mengurangi emisi dari deforestasi
dan degradasi hutan, peningkatan cadangan karbon , pengelolaan hutan
lestari `dan konservasi hutan.
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Menurut Wibisono (2010), dalam pelaksanaan REDD+ perlu memperhatikan
prinsip-prinsip pelaksanaannya sehingga REDD+ dapat mencapai sasaran
dan tujuan yang telah ditetapkannya antara lain: (1) efektif, dalam upaya
mitigasi perubahan iklim dan memaksimalkan co benefit, (2) efisien, biaya
transaksi rendah, (3) berkeadilan, memberi manfaat bagi masyarakat dan
keterlibatan penuh masyarakat dalam proses, dan (4) pembayaran insentifnya
berbasis kinerja. Adapun indikator suksesnya pelaksanaan REDD+ ditandai
dengan: (1) besarnya penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan, (2)
kemampuan mempertahankan peran hutan konservasi, (3) melaksanakan
sistem pengelolaan hutan yang lestari, dan (4) kemampuan memanfaatkan
lahan untuk meningkatkan serapan karbon (GRK).
Ada keterkaitan erat antara pelaksanaan REDD+ dengan pengelolaan hutan
lestari, diantaranya: (i) REDD+ pada dasarnya menjaga agar luas kawasan
hutan tidak serta merta dialihfungsikan untuk kegiatan non kehutanan
(deforestasi), (ii) REDD+ mengharapkan pemegang izin konsesi (IUPHHK
hutan alam dan hutan tanaman) untuk menjaga areal hutannya agar tidak
terdegradasi melalui kegiatan tebang dan tanam kembali, (iii) membantu
menyempurnakan tata kelola hutan yang baik (good forestry governance),
(iv) REDD+ membuka peluang Manfaat Selain Karbon (MSK) untuk
mendukung tercapainya pengelolaan hutan lestari. Pengertian MSK
adalah nilai tambah yang berupa jasa perlindungan fungsi hidroorologis,
perlindungan fungsi ekologis, perlindungan keanekaragaman hayati,
penguatan sumber penghidupan (livelihood), peningkatan tata kelola hutan
dan lahan, perlindungan ekosistem esensial yang dihasilkan dari pelaksanaan
REDD+.

1.2. Mengapa Sektor Swasta?
Sebagaimana sudah diketahui publik, bahwa Provinsi Kaltim telah dipilih
oleh Pemerintah Indonesia sebagai lokasi percontohan “Penurunan Emisi
dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+)” dan World Bank sudah
menyetujui dokumen ERPD (Emission Reduction Project Document) untuk
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diusulkan ke dalam portofolio negosiasi ERPA (Emission Reduction Purchase
Agreement) pada tanggal 18 Juni 2019. World Bank akan memberikan insentif
maksimum US $ 110 juta atau setara dengan 22 juta ton CO2 eq jika Pemda
Kaltim dapat memenuhi target penurunan emisinya sebagaimana tercantum
dalam Letter of Intent (LOI) yang telah ditandatangani bulan September
2017 oleh Sekjen KLHK dan IBRD.
Dokumen ERPD yang diusulkan Pemda Kaltim sebenarnya sudah sejalan
dan seirama dengan program Kaltim Green sehingga pelibatan para pihak
dalam pelaksanaan ERPA bisa dilakukan. Pelibatan organisasi-organisasi
pemerintah daerah (OPD) lingkup Pemda Kaltim dan juga sektor
swasta terutama perusahaan-perusahaan terkait dengan penggunaan dan
pemanfaatan lahan (land based sectors) menjadi suatu keniscayaan dalam
pencapaian target pembangunan rendah karbon di Kalimantan Timur.
Pelibatan sektor swasta dalam pembangun rendah karbon sangat tepat karena
sektor swasta memiliki kapasitas dan kapabilitas yang dapat disumbangkan
untuk upaya mengurangi laju deforestasi dan degradai hutan dan lahan. Hal
ini disebabkan peran sektor swasta berurusan langsung dengan komoditas
yang diduga menjadi penyebab deforestasi dan degradasi. Pelibatan sektor
swasta secara aktif dan lebih dalam dalam program REDD+ dapat terus
ditingkatkan melalui pemberian insentif bagi perusahaan yang menurunkan
emisisi dan disinsentif bagai perusahaan yang menjadi sumber polusi (poluter
pay principle).
Disamping itu keuntungan yang diperoleh bagi perusahaan yang terlibat
aktif dalam pembangunan rendah karbon dapat memberikan label dalam
produk barang dan jasanya sebagai produk yang bebas limbah (zero waste
products) atau produk dengan nihil deforestasi (zero deforestation products).
Pencitraan produk yang baik (good brand image) sangat penting dan strategis
dalam pemasaran produk-produknya karena sudah sesuai dengan tuntutan
pasar global saat ini yang lebih mengapresiasi produk-produk yang ramah
lingkungan. Jika sektor swasta tidak ada persoalan dengan lingkungan hidup,
maka perusahaan dapat lebih memfokuskan diri pada upaya peningkatan
daya saing produk dan jasa yang dihasilkannya melalui peningkatan efisiensi,
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produktivitas dan laba. dalam hal ini perusahaan tersebut secara nyata telah
menerapkan prinsip 3 P (Profit, People dan Planet).
untuk melibatkan perusahaan-perusahaan berbasis lahan tentunya tidak
mudah sehingga perlu pemahaman bersama terkait bagaimana perusahaan
tersebut dilibatkan, bagaimana mekanisme pelibatannya dan siapa yang
akan memonitor dan melaporkan kegiatan-kegiatan perusahaan yang
sudah sejalan dengan program pembangunan rendah emisi. Banyak aspek
dan dimensi yang tentunya perlu dipertimbangkan. Pelibatan sektor
swasta, terutama bagi industri dan dunia usaha berbasis lahan (kehutanan,
perkebunan, pertambangan dan perikanan khususnya yang berusaha di
hutan mangrove).

1.3. Trend Deforestasi & Degradasi
Deforestasi di Indonesia diberi batasan atau pengertian sebagai konversi
permanen dari areal hutan alam menjadi areal tidak berhutan yang
diakibatkan oleh aktivitas manusia. Sedangkan degradasi hutan didefinisikan
sebagai penurunan kuantitas tutupan hutan dan stok karbon selama periode
tertentu yang diakibatkan oleh kegiatan manusia . Hutan alam yang
ditebang habis dan kemudian dilakukan restorasi tidak termasuk dalam
definisi deforestasi. Namun demikian kebanyakan hutan yang telah ditebang
habis di Indonesia jarang sekali tumbuh kembali seperti kondisi awalnya
disebabkan karena intervensi manusia (KLHK 2018). Secara praktik definisi
deforestasi adalah konversi areal hutan alam menjadi areal bukan hutan
untuk tahun berikutnya yang diukur melalui peta tutupan lahan tahunan.
dalam rangka antisipasi pertumbuhan kembali hutan, istilah deforestasi
kotor (gross) dan deforestasi bersih (netto) diperkenalkan (KLHK 2018a).
Deforestasi kotor dihitung berdasarkan hanya kehilangan hutan alam saja,
sementara deforestasi netto juga mencakup reforestasi yang dilakukan baik
oleh aktivitas alami (regenerasi alami) dan juga akativitas manusia (manmade regeneration).
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Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mempublikasi angkaangka laju deforestasi tahunan sejak tahun 2011. Sebelum tahun 2011,
angka laju deforestasi dipublikasikan setiap enam tahun sekali (1990-1996),
empat tahun sekali (1996-2000), tiga tahun sekali (2000--2009) dan dua
tahun sekali (2009-2011) sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar 1. Data
terakhir yang dipublikasikan oleh Kementerian LHK (2018) menunjukkan
deforestasi tahunan selama periode 2016-2017 mencapai 0,58 juta ha yang
ternyata lebih rendah dari periode 2 tahun sebelumnya. Deforestasi tahunan
untuk periode dari tahun 2014 sampai tahun 2015 sebesar 1,09 juta ha
dan untuk periode tahun 2015 sampai tahun 2016 sebesar 0,63 juta hektar.
dalam hal ini rata-rata laju deforestasi tahunan untuk periode dari tahun
1990 hingga tahun 2017 adalah sebesar 1,46 juta ha.

Gambar 1.1 Angka laju deforestasi di Indonesia PERIODE 1990-2018
Penyebab utama dari laju deforestasi nasional telah dianalisis oleh Angelsen
and Kaimowitz (1999) dengan mengidentifikasi secara mendalam atas
masing-masing agen pencetus deforestasi dari sumber-sumber deforestasi
yang ada. Penyumbang deforestasi nasional yang signifikan adalah perluasan
produksi komoditas baik usaha kehutanan skala besar, perkebunan sawit
skala besar, pertanian skala kecil dan pertambangan (Austin et al 2019).
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Penyebab lain dari deforestasi nasional adalah program transmigrasi,
perladangan berpindah dan perambahan hutan. Kebakaran hutan dan lahan
telah menyumbang deforestasi yang besar dari tahun 2015-2016 sebesar juta
2,6 juta ha akibat musim panas yang panjang (El Nino) di seluruh wilayah
nusantara dengan total kerugian finansial yang mencapai hingga Rp 221
triliun atau setara 16,1 miliar dolar AS (World Bank 2016).
Angka deforestasi nasional berfluktuasi dan cenderung mengalami
penurunan, namun tidak seperti yang terjadi di Kalimantan Timur (Kaltim).
Secara keseluruhan deforestasi di Kaltim terus mengalami peningkatan dari
tahun 2009 hingga 2015. Deforestasi tertinggi terjadi areal penggunaan lain
dan hutan produksi. Di APL, deforestasi tertinggi terjadi pada periode waktu
2012-2013, yaitu seluas 83.367,4 ha. Sementara itu, di hutan produksi
deforestasi tertinggi terjadi pada periode waktu 2014-2015, yaitu seluas
29.040 ha sebagaimana tercantum pada tabel 1.1. Dari rekapan data pada
tabel 1.1, dapat dilihat bahwa dari 58 jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu pada Hutan Alam di Kalimantan Timur terdapat 9 perusahaan
yang telah memperoleh sertifikat PHPL dan 6 perusahaan telah menjalankan
teknik SILIN (Silvikultur Intensif ). Dari 9 perusahaan yang sudah PHPL,
4 diantaranya juga menerapkan SILIN, yaitu PT Roda Mas Timber di
(Kabupaten Mahakam Ulu), PT Balikpapan Forest Industries (Kabupaten
Paser dan Kutai Barat), PT ITCI Kartika Utama (Kabupaten Paser, Kutai
Kartanegaran dan Kutai Barat), dan PT Timberdana (Kabupaten Kutai
Barat dan Paser).
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Tabel 1.1 Angka deforestasi bersih provinsi kalimantan timur di dalam dan
di luar kawasan hutan
Angka deforestasi (ha/tahun)
Kawasan Hutan

2009 s.d
2011

Hutan Konservasi
Hutan Lindung
Hutan Produksi
Hutan Produksi Terbatas
Hutan Produksi dapat
Dikonversi
Areal Penggunaan Lain
Total

2011 s.d
2012

2012 s.d
2013*

2013 s.d
2014*

2014 s.d
2015*

28,1
13,3
9.973,4
1.447,0
-

466,0
361,9
4.462,6
2.126,1
1.530,9

421,8
777,0
13.707,2
1.356,7
348,0

1.756,7
93,8
29.040,0
5.142,7
370,8

22.515,1
33.976,9

83.367,4 21.728,7 64.526,9
83.389,7 38.339,4 100.930,9

-

Keterangan: * Kaltim dan Kaltara; (-) terjadi penambahan luas areal

Analisis perubahan penutupan hutan dan lahan di Kaltim dalam sepuluh
tahun terakhir (2006 hingga 2016) menunjukkan ada sekitar 1,1 juta ha
kawasan hutan yang berubah tutupannya pada peride tersebut (tabel 1.2).
Tabel 1.2 Analisis perubahan tutupan hutan dan lahan dan faktor
pendorongnya pada periode 2006-2016
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Faktor Pendorong/Pencetus
Perkebunan kelapa sawit
Hutan tanaman/lemahnya pengelolaan
Tambang
Overlogging/lemahnya pengelolaan
Illegal logging
Pertanian
Pembukaan lahan tanpa ijin
Tambak
Deforestasi (2006-2016)
Laju deforestasi per tahun

Luas Deforestasi
sejak 2006 (ha)

Deforestasi
(%)

576.188
156.000
112.340
95.389
76.789
72.302
39.746
11.406
1.140.546
114.054

51
14
10
8
7
6
3
1
100

Sumber: DDPI (2019)
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tabel 1.2 menunjukkan bahwa laju deforestasi selama periode 2006-2016
seluas 1,14 juta ha atau sekitar 114.054 ha per tahun. Tiga faktor pendorong
(driver) utama dari deforestasi tersebut adalah sektor perkebunan kelapa
sawit (51%), hutan tanaman (14%), dan pertambangan (10%).

1.4. Sektor yang Terkait Lahan di Kaltim
Kalimantan Timur (Kaltim) adalah provinsi dengan SDA yang melimpah
dan bervariasi dari mulai hutan, kebun, mangrove, tambang dan perikanan.
Semua SDA tersebut dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak
saja masyarakat Kaltim, tetapi juga masyarakat Indonesia dan masyarakat
internasional sehingga pengurusan dan pengelolaan SDA tersebut harus
dilakukan secara profesional, proporsional dan berkeadilan. Sebagai contoh
sumber daya pertambangan merupakan SDA yang tidak dapat diperbaharui
(non-renewable resources) sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya perlu
dilakukan secara lebih terukur dan terencana karena sumber daya ini akan
habis apabila dimanfaatkan atau dieksploitasi secara terus menerus dalam
kurun waktu tertentu. Contohnya barang tambang (minyak bumi dan batu
bara) dan bahan galian (emas, perak, timah, besi, nikel dan lain-lain).
Secara umum visi Pemerintah Provinsi Kaltim adalah “Mewujudkan Kaltim
sejahtera yang merata dan berkeadilan berbasis agroindustri dan energi
ramah lingkungan”. Sedangkan pencapaian visinya dilakukan dengan 5
(lima) misinya, yaitu: (1) Fokus pada Sumber Daya Manusia (SDM); (2)
Fokus pada Daya Saing Ekonomi; (3) Fokus pada Infrastruktur; (4) Fokus
pada Tata Kelola; dan (5) Fokus pada Lingkungan.
Di tengah maraknya perkembangan pembangunan rendah emisi (low
carbon development) di dunia internasional dan komitmen negara-negara
berkembang untuk menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi
hutan (reducing emission from deforestation and forest degradation-REDD),
Indonesia menjadi negara yang menginisasi REDD di COP 16 di Bali
dan berkomitmen untuk menurunkan emisi 26% dari baseline business as
usual (BAU) dan 41% dengan batuan dari lembaga donor internasional.
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Angka tersebut kemudian direvisi menjadi 29% sampai tahun 2030 dalam
dokumen National Determined Contribution (NDC). NDC adalah dokumen
yang dikembangkan untuk mewujudkan kesepakatan Perjanjian Paris (Paris
Agreement) yang menetapkan batas kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat
Celcius atau di bawah 1,5 derajat Celcius (secara optimis) dibandingkan
dengan periode pra-industri. Ada beragam pendapat terkait NDC Indonesia,
salah satunya adalah mengenai tidak memadainya target dengan perencanaan
mitigasi dan kebijakan-kebijakan pendukung yang efektif.
dalam rangka mendukung tekad Pemerintah Indonesia untuk mengurangi
emisi karbon, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota beserta
seluruh elemen masyarakat Kalimantan Timur, telah mengeluarkan deklarasi
Kaltim Hijau pada Kaltim Summit tanggal 7 Januari 2010. Kaltim hijau
(Kaltim Green) bertujuan untuk (i) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
Kalimantan Timur secara menyeluruh dan seimbang, baik secara ekonomi,
sosial, budaya dan kualitas lingkungan hidupnya; (ii) Mengurangi ancaman
bencana ekologi, seperti banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan
lahan di seluruh wilayah Kalimantan Timur; (iii) Mengurangi terjadinya
pencemaran dan pengrusakan kualitas ekosistem darat, air dan udara di
Kalimantan Timur; dan (iv) Meningkatkan pengetahuan dan melembagakan
kesadaran di seluruh kalangan lembaga dan masyarakat Kalimantan Timur
akan kepentingan pelestarian sumberdaya alam terbaharui serta pemanfaatan
secara bijak sumberdaya alam tidak terbaharui (Faroek 2010).
Keberadaan Kaltim Hijau merupakan dimulainya suatu proses pelaksanaan
pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan (Green Development)
dengan basis tata kelola pemerintahan yang berwawasan lingkungan (Green
Governance). Namun dalam pelaksanaan pembangunan berwawasan
lingkungan masih menghadapi kendala-kendala terkait pemahaman yang
belum sama antar sektor pembangunan, belum memiliki prosedur operasional
standar (standard operating procedure) terhadap teknis pelaksanaannya, sistem
penganggaran yang masih belum sinkron dengan rencana dan program
Kaltim Green. Oleh karena itu kajian peran dan kontribusi masing-masing
sektor dalam pembangunan terhadap pencapaian program Kaltim Green
sangat diperlukan.
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Sejak tahun 2011 Pemda Kaltim sudah terlibat intens dengan proyek Forest
Carbon Partnership Facility (FCPF) yang dikelola Pusat Penelitian dan
Pengembangan Sosek, Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) dengan
bantuan pendanaan dari World Bank. Pemda Kaltim telah menyusun dan
memenuhi berbagai persyaratan yang diminta untuk mendapatkan dana
insentif dari carbon fund (CF) atas kinerja penurunan emisi yang akan
dilakukan oleh Pemda Kaltim. Berbagai negosiasi telah dilakukan dalam
serangkai acara carbon fund meeting di Paris.
Saat ini Pemerintah Indonesia c.q. Pemda Kaltim telah menandatangai Leter
of Intent (LOI) dengan World Bank pada bulan September 2017 yang diwakili
oleh Sekjen KLHK. Berkaitan dengan carbon title (kepemilikan karbon) pasca
pembayaran CF telah disepakati dimana Indonesia telah mempertimbangkan
dengan targetnya dalam pemenuhan Nationally Determined Contribution
(NDC) dan juga pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).
Seperti diketahui bahwa dalam LOI yang telah ditandatangani merupakan
dukungan untuk Indonesia dalam bentuk performance based payment
(pembayaran berbasis kinera) yang akan dibayar setelah adanya verifikasi
dan penilaian dari pihak ketiga. Periode waktu penjadwalan pembayarannya
akan dilaksanakan di tahun 2022 dan di tahun 2024. Adapun Program CF
akan membayar penurunan emisi yang dilakukan Kaltim hingga sebesar 22
juta ton CO2eq.
Setelah World Bank menyetujui atas penyusunan dokumen ERPD (Emission
Reduction Project Document), maka Pemda Kaltim diharapkan mengusulkan
ERPD ke dalam portofolio negosiasi ERPA (Emission Reduction Purchase
Agreement) yang telah disetujui World Bank pada tanggal 18 Juni 2019.
World Bank akan memberikan insentif maksimum US$ 110 juta atau setara
dengan 22 juta ton CO2 eq jika Pemda Kaltim dapat memenuhi target
penurunan emisinya sebagaimana tercantum dalam Letter of Intent (LOI).
Diharapkan pada bulan Juni 2020 ERPA sudah dapat ditandatangani.
Pemda Kaltim juga sudah mengantisipasi berkaitan skema pembayaran
berbasis kinerja, maka penyusunan anggaran untuk penurunan emisi harus
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dialokasikan dari anggaran pembangunan provinsi dan kemudian di tahun
2022 baru akan dilaksanakan pembayaran oleh pihak FCPF. dalam hal ini
perlu ada sinergi antara ERPA dengan RPJMD (pelaksanaan implementasi
ERPA adalah 2019-2024), maka program pengurangan emisi yang akan
dilakukan harus masuk dalam RPJMD sehingga semua kegiatan akan selaras
antara RPJMD dengan usulan program untuk CF.
Adapun program-program yang akan dilaksanakan Pemda Kaltim antara lain:
(1) Reformasi organisasi, kebijakan dan fiskal dalam rangka memampukan
implementasi kesiapan REDD+ di tingkat provinsi, kabupaten dan tingkat
yurisdiksi lainnya (desa dan KPH); (2) Implementasi praktek-praktek
managemen di AFOLU yang mengurangi emisi GRK; (3) Melestarikan
transformasi ke sebuah pengembangan ekonomi rendah karbon provinsi
melalui manajemen proyek REDD+; (4) Memberikan prioritas pembangunan
atas 5 (lima) sektor yang memberikan kontribusi terhadap pengurangan
emisi; (5) Peran tanggung jawab lintas sektor, terutama terkait dengan
safeguard, konflik lahan dan hutan, transparansi dan mekanisme pembagian
manfaat. Memperluas keterlibatan organisasi perangkat daerah (OPD),
dimana saat ini baru beberapa OPD yang terlibat, yaitu: Dinas Kehutanan,
Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkebunan. Diharapkan ada keterlibatan
penuh dari Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Pertambangan dan
Energi.
Pemda Kaltim mengharapkan Bappeda menyusun pedoman penurunan
emisi di Kaltim untuk memberikan perhatian terhadap pembangunan yang
fokus terhadap penurunan emisi. Setelah itu akan dievaluasi sejauh mana
program efektif dan sektor serta OPD mana saja yang menjaga dan mengawal
program ini secara terukur dan tepat terkait peranan dan kontribusi 5 (lima)
sektor berbasis lahan (land based sector) pada program pengurangan emisi.
Pembahasan yang lebih detail terkait kebijakan dan implementasi penurunan
emisi dari sektor berbasis lahan akan diurakan pada buku ini khususnya
pada sektor pertambangan, sektor kehutanan, sektor perkebunan dan sektor
kelautan dan perikanan. Satu sektor yang tidak dibahas dalam buku ini
adalah sektor lingkungan hidup karena sektor ini merupakan sektor yang
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bertanggung jawab terhadap penurunan emisi di bidang industri dan juga
sekaligus melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap keempat
sektor berbasis lahan.

1.5. Sistematika Penulisan Buku
Buku ini dimulai dengan uraian dan pembahasan terkait dengan dukungan
kebijakan nasional untuk mendorong partisipasi swasta dalam REDD+
yang terkait dengan kebijakan NDC dan tinjauan kritisnya. Disamping
itu dibahas juga tentang mekanisme pembagian jatah penurunan emisi per
provinsi dan bagaimana upaya untuk menurunkan emisi tersebut serta upaya
yang mendorong peran swasta dalam pencapaian target NDC (bab 2). untuk
mendukung pelaksanaan penurunan emisi sesuai target NDC diperlukan
juga mekanisme dan peluang pendanaan atas mitigasi perubahan iklim.
Hal ini berkaitan dengan pemanfaatan skema pendanaan dari organisasi
perangkat daerah (OPD) dan juga skema pendanaan swasta (bab 3). Sebagai
upaya untuk mengetahui langkah-langkah konkrit terhadap penurunan
emisi oleh para pemangku kepentingan masih diperlukan informasi
terkait dengan pemahaman dan persepsi pemangku kepentingan terhadap
perubahan iklim di Kaltim. Pemahaman dan persepsi yang dianalisis
adalah pengetahuan tentang perubahan iklim dan REDD+, dan manfaat
REDD serta rencana dan aksinya dari para pemangku kepentingan (bab 4).
Persepsi tersebut harus didorong untuk menjadi aksi, untuk itu pada bab 5
akan dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi REDD+ sebagai
ide atau program baru. Berdasarkan rencana dan aksinya para pemangku
kepentingan tersebut kemudian divalidasi dengan peranan dan kontribusi
dari sektor pembangunan berbasis lahan dari mulai sektor pertambangan,
sektor kehutanan, sektor perkebunan, dan sektor kelautan dan perikanan.
Bab peran dan kontribusi sektor pertambangan dalam penurunan emisi
di Kaltim akan dibahas terkait perkembangan usaha pertambangan,
kebijakan pertambangan dan implementasinya di lapangan, menjelaskan
teknik penurunan emisi di usaha pertambangan berikut dengan identifikasi
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hambatan dan solusinya (bab 6). Bab Peran dan kontribusi sektor kehutanan
dalam penurunan emisi di Kaltim hampir mirip dengan sektor pertambangan,
yang dibahas adalah perkembangan usaha di sektor kehutanan, kebijakan
kehutanan dan implementasinya di lapangan, serta pengenalan teknik
penurunan emisi di usaha kehutanan berikut dengan identifikasi hambatan
dan solusinya (bab 7). Seperti kedua sektor sebelumnya, peran dan kontribusi
sektor perkebunan dalam penurunan emisi di Kaltim yang dibahas adalah
perkembangan usaha di sektor perkebunan, kebijakan perkebunan dan
Implementasinya di lapangan, serta pengenalan teknik penurunan emisi
di usaha perkebunan berikut dengan identifikasi hambatan dan solusinya
(bab 8). Sektor kelautan dan perikanan diwakili keberadaannya dengan
ekosistem (hutan dan lahan) mangrove. dalam hal ini peran dan kontribusi
mangrove dalam penurunan emisi di Kaltim akan dijelaskan terkait dengan
perkembangan usaha di ekosistem mangrove, kebijakan mangrove dan
implementasinya (bab 9). Akhirnya buku ini ditutup dengan epilog berupa
terobosan kebijakan penanganan perubahan iklim yang diperlukan oleh
Pemda Kaltim (bab 10).
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Bab 2
Pencapaian Target NDC
dan Peran Swasta
2.

I Wayan Susi Dharmawan

2.1. Target NDC Nasional & Kontribusi
Provinsi Kalimantan Timur dalam
Pencapaian Target Penurunan Emisi
Sebagai negara yang memiliki hutan alam dengan luas 113,2 juta hektar pada
tahun 1990 dan terus menurun hingga mencapai angka 91,7 juta hektar
ditahun 2012 sehingga terjadi emisi yang signifikan dari sektor kehutanan,
upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan sangat penting
bagi Indonesia. REDD+ adalah salah satu aksi mitigasi perubahan iklim di
sektor kehutanan, dan merupakan pendekatan kebijakan dan mekanisme
insentif untuk pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan,
peran konservasi, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan simpanan
karbon. Target reduksi emisi pada tahun 2030 sebesar 497 juta ton CO2 eq
dari total penurunan emisi GRK sebesar 834 juta ton CO2 eq (Republic of
Indonesia, 2016).
Sebagai suatu aksi mitigasi perubahan iklim berbasis lahan (LULUCF),
REDD+ memegang peranan penting dalam pencapaian target nasional
dalam NDC, khususnya dari sektor kehutanan. Perkembangan REDD+ di
Indonesia telah dimulai sejak awal terbangunnya mekanisme ini (sebelum
COP 13 UNFCCC di Bali), dan Indonesia dari waktu ke waktu berproses
dalam mempersiapkan (readiness preparation) implementasi REDD+.
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Progress menuju kesiapan implementasi REDD+ telah dicapai oleh Indonesia
dari berbagai aspek arsitektur REDD+, mulai dari strategi REDD+, Forest
Reference Emission Level (FREL), kerangka pengaman (safeguards) REDD+
dan sistem penyediaan informasi mengenai pelaksanaan safeguards (SIS)
REDD+, mekanisme pendanaan, hingga aspek kelembagaan, penguatan
kapasitas, dan awareness raising.
Komitmen Indonesia dalam rangka mengurangi emisi sebesar 29%
(dengan kemampuan sendiri) dan sampai dengan 41% (dengan dukungan
internasional) dibawah Business as Usual (BAU) pada tahun 2030. Sektor
kehutanan berkontribusi sebesar 17,2% dan sektor limbah sebesar 0,38%.
Komitmen tersebut telah disampaikan oleh Presiden RI pada COP 21 di
Paris, kemudian diikuti dengan penandatanganan Paris Agreement oleh
Menteri LHK pada tahun 2016 di New York, Amerika Serikat (Republic of
Indonesia, 2016).
Aksi mitigasi bidang kehutanan untuk mencapai target NDC terdiri dari 4
kegiatan utama, dengan penanggung jawab masing-masing Eselon 1 KLHK,
sebagai berikut:
Tabel 2.1 Aksi mitigasi bidang kehutanan
No
Kegiatan
1 Penurunan deforestasi* (<450.000 ha/tahun
(2013-2020) - < 325.000 ha/tahun (20202030)
2

3

4

Peningkatan prinsip pengelolaan hutan
berkelanjutan*, baik dihutan alam (penurunan
degradasi) maupun di hutan tanaman
Rehabilitasi 12 juta ha lahan terdegradasi pada
tahun 2030 atau 800.000 ha/tahun dengan
survival rate sebesar 90%
Restorasi 2 juta ha gambut pada tahun 2030
dengan tingkat kesuksesan sebesar 90%

Catatan: *Berada di bawah skema REDD+
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Penanggung Jawab
Ditjen PKTL, Ditjen
KSDAE, Ditjen PSKL,
Ditjen PHPL dan Ditjen
PDASHL
Ditjen PHPL

Ditjen PDASHL, Ditjen
KSDAE, Ditjen PSKL
Ditjen PPKL dan BRG
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Program implementasi penurunan emisi FCPF (Forest Carbon Partnership
Facility) (2020-2024) Provinsi Kaltim memiliki target pengurangan emisi
sebesar 86.3 MtCO2eq (25 % pengurangan dari target FREL provinsi)
(Ministry of Environment and Forestry, 2019). Target nasional (NDC) untuk
pengurangan emisi berbasis lahan sebesar 506 MtCO2eq. dalam hal ini,
Kalimantan Timur akan berkontribusi untuk mencapai target pengurangan
emisi NDC dari sektor berbasis lahan sekitar 17% (Ministry of Environment
and Forestry, 2019). Kontribusi ini cukup besar dan peranan sektor swasta
sangat penting terutama dalam upaya pencegahan deforestasi dan degradasi
di dalam wilayah ijin perkebunan dan kehutanan.

2.2. Pentingnya Sinkronisasi Program
Berbasis Lahan dalam Pencapaian Target
NDC
Pencapaian target penurunan emisi NDC sangat tergantung pada upaya
sinkronisasi program kegiatan khususnya yang berbasis lahan kehutanan
mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi dari dimensi sosial
ekonomi, kebijakan maupun kelembagaan.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam hal ini Ditjen
Pengendalian Perubahan Iklim telah mengeluarkan kuota pembagian FREL
masing-masing provinsi sebagai bentuk strategi untuk pencapaian target
NDC secara terukur dan akurat dari sektor lahan hutan. Permasalahan
utama muncul adalah pendekatan FREL ditingkat nasional yang bersifat top
down memiliki gaps yang sangat besar jika dibandingkan dengan penentuan
FREL di tingkat provinsi yang menggunakan pendekatan secara bottom up.
Sebagai contoh adalah Provinsi Kaltim berdasarkan hitungan kuota nasional
mendapatkan FREL provinsi lebih kurang sebesar 11 juta ton CO2eq per
tahun, sementara FREL Kaltim yang telah dihitung dalam kegiatan readiness
fund FCPF menghasilkan nilai FREL lebih kurang 68,4 juta tonCO2eq per
tahun (Ministry of Environment and Forestry, 2019). Diperlukan pendekatan
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negosiasi yang tepat untuk mensinkronkan FREL kuota nasional dan FREL
Provinsi Kaltim. untuk menyiapkan level sub nasional dalam hal ini provinsi
agar mampu secara optimal mendukung pencapaian target penurunan emisi
NDC diperlukan penguatan aspek pendanaan, kapasitas dan kelembagaan.
Dari aspek pendanaan, diharapkan Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan
APBD-nya dalam kegiatan REDD+, mitigasi dan adaptasi. Pengalokasian
anggaran ini sangat tergantung pada amanah dan peraturan yang dibuat oleh
Kementerian dalam Negeri untuk mewajibkan daerah dalam mengalokasikan
anggarannya dalam kegiatan terkait perubahan iklim.
Dari aspek kapasitas, pendanaan yang kuat tanpa didukung oleh kapasitas
SDM yang memadai tidak akan memberikan hasil maksimal. untuk itu
diperlukan kegiatan-kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas lainnya
bagi SDM di daerah secara berkelanjutan. Peningkatan kapasitas ini
terutama dalam hal bagaimana melakukan monitoring dan pelaporan secara
benar sesuai dengan pedoman yang telah dibuat.
Dari aspek kelembagaan, perlu dibentuk kelembagaan kegiatan terkait
perubahan iklim di daerah dalam rangka mengkoordinasikan semua program
dan aktivitas SKPD. untuk memperoleh hasil yang efisien dan efektif, tidak
perlu dibentuk banyak Pokja dalam satu daerah. Hanya perlu dibentuk
satu Pokja Perubahan Iklim tetapi memilliki tiga divisi didalamnya yaitu:
Divisi REDD+, Divisi Mitigasi dan Divisi Adaptasi. Setiap divisi menyusun
program dan aktivitasnya masing-masing. untuk mengukur keberhasilan
program dan aktivitas tersebut, maka setiap divisi perlu merumuskan bentuk
monitoring dan pelaporan secara benar. Sebenarnya sudah banyak kegiatan
di daerah yang telah dilakukan sebelum adanya issue mitigasi perubahan
iklim muncul. untuk itu, Pokja di daerah juga perlu merumuskan
bagaimana mengelola data sebelum ada program mitigasi dan setelah ada
program mitigasi. Dengan demikian, nantinya Pokja di daerah benar-benar
bisa memilah keberhasilan program yang memang benar dilakukan setelah
program mitigasi dicanangkan atau sebelum program mitigasi ada.
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Secara garis besar, permasalahan bagaimana upaya mengoptimalkan
pencapaian target penurunan emisi NDC dari sektor berbasis lahan hutan
dapat dilakukan melalui aspek-aspek: pengendalian kebakaran hutan dan
lahan, pengelolaan perencanaan kehutanan, konservasi sumberdaya alam,
pengelolaan DAS, pengelolaan hutan produksi lestari dan penegakan
hukum.
Menurut (Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, 2019), pencapaian target
NDC melalui aspek pengendalian kebakaran hutan dan lahan dilakukan
melalui :
1.

Perubahan paradigma dari penanggulangan (pemadaman) menjadi
pencegahan,

2.

Distribusi anggaran pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebesar
75% dialokasikan untuk daerah, sedangkan pusat dialokasikan sebesar
25%,

3.

Pemantapan lokus di tingkat tapak (desa),

4.

Penguatan Masyarakat Peduli Api (MPI) melalui PROKLIM (program
sinergitas aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim),

5.

Pengoptimalan penggunaan anggaran dana bagi hasil SDA kehutanan,
dana reboisasi (DBHDR), dana desa terkait pengendalian Karhutla,

6.

Peningkatan kapasitas kelembagaan DAOPS melalui pelatihan dan
bimbingan teknis.

Pencapaian target NDC melalui aspek perencanaan pengelolaan kehutanan
dilakukan melalui:
1.

Inventarisasi data kegiatan penanaman pada beberapa areal seperti pada
HTI, HPH di hutan alam, reklamasi oleh IPPKH, kegiatan HCV dan
perhutanan sosial untuk mendapatkan data yang akurat terkait tutupan
lahan,

2.

Penetapan walidata yang jelas pada masing-masing eselon I. Di
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pendataan untuk
masing-masing kegiatan mitigasi sektor kehutanan telah dilakukan oleh
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masing-masing eselon I, misalnya: Ditjen PDASHL di Direktorat KTA,
Ditjen PKTL di Direktorat IPSDH, Ditjen PHPL di Setditjen PHPL.
Sementara itu, Ditjen KSDAE belum menentukan walidatanya.
Kelembagaan walidata ini sangat penting untuk mendukung kegiatan
pengukuran dan pemantauan aksi mitigasi yang telah dilakukan (Ditjen
Pengendalian Perubahan Iklim, 2019).
Pencapaian target NDC melalui aspek konservasi sumberdaya alam dilakukan
melalui:
1.

Penyusunan Renstra yang mengintegrasikan desa kedalam kawasan
konservasi,

2.

Peluang penambahan tutupan lahan di dalam kawasan konservasi
melalui CSR Perusahaan.

Pencapaian target NDC melalui aspek pengelolaan DAS dilakukan melalui:
1.

Intervensi kebijakan untuk mengatasi gaps pembiayaan target rehabilitasi,
misalnya dilakukan melalui rehabilitasi DAS oleh IPPKH (Ijin Pinjam
Pakai Kawasan Hutan). Sebagai catatan bahwa hanya sebesar 10%
IPPKH yang telah menjalankan kewajibannya dan luasannya biasanya
tidak terlalu luas,

2.

Penguatan gerakan nasional yang diharapkan dapat mendorong
peningkatan tutupan lahan,

3.

Lahan kritis dapat menjadi salah satu area untuk lokasi penanaman
mengingat ada sekitar 14 juta ha luas lahan kritis Indonesia, namun
masih banyak yang memiliki masalah sosial, sehingga cukup sulit untuk
mendapatkan lahan kritis yang clean and clear (Ditjen Pengendalian
Perubahan Iklim, 2019).

Pencapaian target NDC melalui aspek pengelolaan hutan produksi lestari
dilakukan melalui :
1.
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Penerapan RIL (Reduced Impact Logging), SILIN (Sistem Silvikultur
Intensif ), penanaman pada Hutan Tanaman
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2.

Antisipasi terhadap redesign kehutanan yang sedang dibuat oleh
Bappenas terkait dengan penggunaan lahan untuk perkebunan kelapa
sawit serta perlu antisipasi terhadap undang-undang agraria

3.

Penentuan tutupan lahan dari hasil permudaan alami sebagai bagian
penambahan tutupan lahan (Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim,
2019).

Pencapaian target NDC melalui aspek penegakan hukum dilakukan melalui
penguatan pelaksanaan penanganan proses penegakan hukum bidang
kebakaran hutan dan lahan, sebagaimana diatur dalam Permen LHK No.
32/2016 mengenai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

2.3. Peran Swasta dalam Mendukung Target
NDC
Implementasi Program REDD+ di Kalimantan Timur, merupakan peluang
dan tantangan bagi Para Pihak termasuk swasta untuk tata kelola hutan dan
lahan yang lebih baik. Strategi Pelibatan Para Pihak dengan pendekatan
Green Growth Compact (GGC) atau Kesepakatan Pembangunan Hijau,
merupakan kesepakatan untuk penguatan komitmen dan sinergi pada
tingkat tapak untuk mempercepat pencapaian tujuan Kaltim Hijau.
Peran swasta dalam mendukung target NDC menjadi suatu keniscayaan
dan memiliki kontribusi yang sangat penting. dalam kegiatan program
implementasi penurunan emisi FCPF Provinsi Kalimantan Timur tahun
2020-2024 memiliki empat komponen program dan salah satu komponennya
adalah “Mengurangi deforestasi dan degradasi hutan dalam areal berijin
perkebunan dan kehutanan”. Beberapa kegiatan yang akan dilakukan dalam
program pengurangan deforestasi dan degradasi hutan dalam areal berijin
perkebunan dan kehutanan antara lain: penerapan pengelolaan perkebunan
berkelanjutan, sistem pemantauan dan manajemen pengendalian kebakaran
berbasis masyarakat serta penerapan pengelolaan hutan produksi lestari dan
RIL.
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Menurut Ministry of Environment and Forestry (2019), peran nyata pihak
swasta dalam program REDD+ di Kaltim untuk mendukung pencapaian
target penurunan emisi dalam NDC dilakukan antara lain sebagai berikut:
1.

Perkebunan berkelanjutan: melaksanakan prinsip perkebunan
berkelanjutan (ISPO), pengelolaan perlindungan kawasan bernilai
konservasi tinggi (HCV) lebih kurang seluas 640 ribu ha, pengembangan
perkebunan rakyat di lahan dengan cadangan karbon rendah.

2.

Pengelolaan hutan berkelanjutan: pengelolaan kawasan hutan bernilai
konservasi tinggi (HCV) pada konsesi hutan alam dan hutan tanaman,
pelaksanaan pembalakan berdampak rendah (RIL-C) pada konsesi
hutan alam.

3.

Kolaborasi antara swasta dengan masyarakat: penguatan masyarakat
dalam pengelolaan perkebunan rakyat berkelanjutan.

2.4. Penutup
Sebagai penutup ada dua hal yang perlu digarisbawahi yaitu:
1.

Kalimantan Timur akan berkontribusi untuk mencapai target
pengurangan emisi NDC dari sektor berbasis lahan sekitar 17%.
Kontribusi ini cukup besar dan peranan sektor swasta sangat penting
terutama dalam upaya pencegahan deforestasi dan degradasi di dalam
wilayah ijin perkebunan dan kehutanan melalui kegiatan penerapan
pengelolaan perkebunan berkelanjutan, sistem pemantauan dan
manajemen pengendalian kebakaran berbasis masyarakat serta
penerapan pengelolaan hutan produksi lestari dan RIL.

2.

Secara garis besar, permasalahan bagaimana upaya mengoptimalkan
pencapaian target penurunan emisi NDC dari sektor berbasis lahan
hutan dapat dilakukan melalui aspek-aspek: pengendalian kebakaran
hutan dan lahan, pengelolaan perencanaan kehutanan, konservasi
sumberdaya alam, pengelolaan DAS, pengelolaan hutan produksi lestari
dan penegakan hukum.
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Bab 3
Kerangka Kebijakan Pendanaan
REDD+ di Indonesia
3.

Joko Tri Haryanto
Sebagai sebuah kerangka kebijakan, REDD+ menjadi sebuah isu yang
layak untuk dijadikan prioritas nasional. untuk itu perlu adanya support
yang memadai dari sisi dukungan mekanisme pendanaan baik yang berasal
dari pemerintah (APBN/APBD) maupun pendanaan sektor swasta dan
internasional (multilateral dan bilateral). Namun demikian, menjadi
lebih baik dari sisi tata kelola jika isu REDD+ itu sendiri terlebih dahulu
diarusutamakan (meanstreaming) ke dalam Rencana Kerja Pemerintah
(pendek/menengah/panjang) dan diturunkan ke dalam pembagian
kewenangan dengan pemerintah daerah. dalam pembahasan bab ini, akan
diulas lebih lanjut terkait kerangka pendanaan REDD+ baik dari sisi
pemerintah (APBN/APBD) serta swasta dan internasional (multilateral/
bilateral).

3.1. Alokasi pendanaan melalui skema budget
tagging REDD+
Sebagai sebuah entitas kementerian, alokasi APBN untuk pengelolaan
isu REDD+ dialokasikan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK) serta diterjemahkan ke dalam Rencana Strategis
(Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Eselon 1 nya. Namun demikian, seiring
dengan meningkatnya kebutuhan pemerintah akan pelaksanaan transparansi
dan akuntabilitas penganggaran publik, maka persoalan alokasi pendanaan
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sektoral melalui K/L tidak lagi sekedar permasalahan anggarannya cukup
atau tidak, namun lebih kepada pemenuhan prinsip value for money menuju
sistem penganggaran kinerja. Dengan demikian ke depannya pemerintah
dapat mengetahui dengan pasti berapa hasil dan dampak dari setiap Rp 1
uang APBN yang dialokasikan ke sektor. Cara melacak transmisi alokasi
anggaran ke pencapaian hasil dan dampak dilakukan melalui metodologi
penandaan anggaran (budget tagging).
Tabel 3.1 Hasil Analisis Budget Tagging Nasional
Kementerian
Lembaga
KLHK
Kementan
ESDM
Kemenhub
PUPR
Kemenperin
KKP
BMKG
BIG
BPPT
TOTAL

MITIGASI

ADAPTASI

(IDR Triliun)

(IDR Triliun)

APBNP
2016
1,62
4,27
2,17
21
43,23
0,054
72,35

APBN

APBNP

APBNP

APBN

1,46
4,84
3,52
23.88
48
0,043
-

2018
2,21
0,44
2,60
16,58
50,38
0,028
-

2016
-

81,79

72,24

-

2017
-

2018
1,12
0,23
0,35
47,33
0,087
0,14
0,007
0,037
49,2

APBNP
2017

Sumber: BKF (2018)

Metodologi budget tagging ini awalnya dikembangkan oleh Badan Kebijakan
Fiskal (BKF) bekerjasama dengan UNDP melalui kerangka kerja fiskal
mitigasi perubahan iklim (mitigation fiscal framework/MFF). Output dari
MFF tersebut menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan terkait aktivitas
perubahan iklim sangat tersebar dan berada pada berbagai tingkatan
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klasifikasi fungsional anggaran1, sehingga estimasi total anggaran yang
diperlukan untuk keperluan perencanaan dan pelaporan menjadi sulit untuk
bersifat komprehensif. Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa sampai
saat ini sistem untuk melakukan identifikasi dan klasifikasi atas anggarananggaran kegiatan yang terkait dengan kegiatan perubahan iklim belum
mencukupi.
Padahal informasi tersebut diperlukan baik untuk keperluan pelaporan
kepada UNFCC maupun dalam rangka perencanaan kebutuhan pendanaan
untuk pencapaian sasaran peningkatan ketahanan maupun untuk melakukan
prioritisasi kegiatan yang menunjang tercapainya sasaran tersebut. Inisiatif
ad hoc yang dimulai oleh Bappenas perlu ditindaklanjuti melalui penandaan
kegiatan perubahan iklim pada level output dalam RKA K/L.
MFF juga merekomendasikan dilembagakannya suatu sistem penandaan
anggaran baik mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim di tingkat nasional.
Penandaan Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim merupakan sebuah sistem
yang dirancang untuk mengidentifikasi jenis pengeluaran yang digunakan
untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan mitigasi perubahan iklim,
begitupula sebaliknya untuk kegiatan adaptasi. Upaya ini dilakukan untuk
mendukung komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca
(GRK) sebesar 26 persen dengan menggunakan sumber daya domestik, dan
sebesar 41 persen jika mendapatkan dukungan internasional.
Sistem penandaan anggaran ini akan melengkapi sistem pemantauan
yang sudah dikembangkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas terkait kemajuan upaya emisi GRK sebagaimana yang
tercantum dalam Peraturan Presiden No.61 Tahun 2011 mengenai Rencana
Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK. Proses monitoring dan evaluasi ini
perlu didukung oleh informasi yang valid mengenai jumlah alokasi anggaran
pemerintah dan realisasi belanja yang dikeluarkan untuk mencapai target
1

Klasifikasi anggaran mencakup klasifikasi berdasarkan unit organisasi, dan berdasarkan
fungsi yang dirinci lebih jauh kepada program, kegiatan, output, sub output dan
komponen
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tersebut. dalam melakukan kajiannya, BKF telah melakukan koordinasi
khususnya dengan Direktorat Sistem Penganggaran serta Kementerian
Negara/Lembaga (K/L) terkait.
Kegiatan penandaan anggaran secara nasional kemudian dimulai tahun
2016 untuk isu mitigasi perubahan iklim kemudian ditambah dengan isu
adaptasi sejak tahun 2018. Dari hasil penandaan anggaran baik mitigasi
dan adaptasi, pemerintah dapat mengetahui secara pasti berapa anggaran
APBN yang dikeluarkan melalui masing-masing K/L pengampu. Terkait isu
mitigasi perubahan iklim misalnya, dapat dilihat alokasi belanja per tahun
sejak 2016 sebesar Rp72,35 triliun kemudian meningkat menjadi Rp81,79
triliun pada 2017 dan sedikit mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi
Rp72,24 triliun untuk enam K/L yang ditunjuk dalam Perpres RAN GRK
No.61/2011. Sementara aloaksi APBN untuk isu adaptasi perubahan iklim
baru mulai dihitung tahun 2018 untuk 18 K/L dengan besaran alokasi dana
APBN mencapai Rp49,2 triliun. Dengan demikian, total anggaran APBN
untuk mengatasi isu perubahan iklim di tahun 2018 sebesar Rp151,44
triliun.
Contoh kasus ini sekiranya dapat dijalankan dalam kerangka isu REDD+
khususnya menjawab pertanyaan dasar berapa banyak aloaksi dana APBN
yang sudah dialokasikan melalui belanja K/L. Mekanisme budget tagging isu
REDD+ ini nantinya membutuhkan beberapa hal diawal seperti:
1.

Penyusunan pedoman dasar budget tagging REDD+ nasional

2.

Penyusunan indikator kinerja utama

3.

Penetapan K/L pemangku kepentingan REDD+

4.

Menyelaraskan proses budget tagging REDD+ ke dalam sistem
perencanaan penganggaran KRISNA

5.

Secara periodik melakukan kegiatan sosialisasi dan rekonsiliasi data serta
memfasilitasi pertemuan trilateral meeting pembahasan alokasi anggara
APBN setiap tahunnya.
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3.2. Dukungan percepatan REDD+ melalui
inovasi Skema ecological fiscal transfer
(eft)
Di dalam Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) sebagai pengganti UU Nomor
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan bahwa hutan merupakan
karunia dan anugerah Tuhan YME yang diamanatkan kepada bangsa
Indonesia sebagai kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan
manfaat bagi umat manusia. Kekayaan itu wajib disyukuri, dikelola, dan
dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945.
Selain itu, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan
secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis,
sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan
sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang.
Banyak pihak menganggap bahwa penyusunan UU P3H merupakan
jawaban beberapa persoalan pelik yang terus berulang diantaranya: terjadinya
perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan
kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, bahwa perusakan hutan terutama berupa pembalakan liar,
penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa ijin telah menimbulkan
kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan
hidup,serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional,
regional, dan internasional.
untuk itulah di dalam UU ditegaskan bahwa perusakan hutan sudah menjadi
kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara
yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam
kelangsungan kehidupan masyarakat. untuk pencegahan dan pemberantasan
perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera, diperlukan landasan
hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.
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Regulasi yang ada selama ini dianggap belum mampu dan tidak memenuhi
upaya dalam menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan
hutan yang terorganisasi sehingga pemerintah dianggap perlu membentuk
Undang-Undang P3H ini.
UU P3H juga mengatur kewenangan Presiden sebagai pemegang peran
terpenting di dalam pelaksanaan kegiatan penyelamatan lingkungan,
khususnya hutan di Indonesia. Presiden adalah penguasa tertinggi atas
kedaulatan hukum di Indonesia, sehingga hanya dengan kepemimpinan
seorang Presiden seluruh upaya penyelamatan hutan dan lingkungan dapat
ditegakkan. Namun demikian, UU P3H juga memberikan ruang yang
besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya mencegah dan
memberantas perusakan hutan. Hal ini didasarkan fakta bahwa masyarakat
berhak atas: lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk kualitas
lingkungan hidup yang dihasilkan oleh hutan, pemanfaatan hutan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, upaya pemberdayaan
masyarakat serta penyuluhan tentang pentingnya kelestarian hutan dan
dampak negatif perusakan hutan.
Sayangnya meski penegakan hukum gencar dilakukan, beberapa kasus masih
saja marak terjadi dilapangan. Kebakaran hutan meskipun intensitasnya
berhasil dikendalikan, namun senantiasa menjadi momok yang terus
diperhatikan secara seksama. Gugatan pidana yang dilakukan pemerintah
kepada beberapa perusahaan yang terbukti bertanggung jawab atas
kerusakan lingkungan dan kebakaran hutan juga terus berjalan. Beberapa
membuahkan hasil positif meskipun kemudian muncul gugatan balik dari
perusahaan terhadap beberapa saksi ahli kasus kebakaran hutan dan lahan.
dalam gugatannya, perusahaan menganggap bahwa keterangan saksi ahli
tidak memiliki kekuataan secara hukum.
Merujuk kepada definisi hutan dikuasai oleh negara sekaligus kompleksnya
permasalahan di sektor kehutanan ini, penulis merasa bahwa tanggung jawab
pemerintah menjadi hal utama yang bersifat mutlak. Negara wajib hadir di
dalam penanganan isu terkait kehutanan baik di level pusat maupun provinsi
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sesuai dengan pembagian kewenangan di dalam UU Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kabupaten yang kini tidak memiliki
kewenangan pun sesungguhnya tetap dapat berkontribusi jika paradigma
yang digunakan adalah isu kehutanan bukan sektoral kehutanan semata.
Mengubah sektor kehutanan menjadi isu kehutanan akan membuat seluruh
sektor dapat bekerja sama mendukung upaya mengatasi permasalahan
kehutanan di daerah.
Kehadiran negara juga wajib diterjemahkan ke dalam sebuah kerangka
pendanaan tanggap kehutanan, sebagai bentuk awal dari konsep insentif
menjaga hutan. Karenanya, penulis mewacanakan perlunya pemerintah
mengadopsi teori Ecological Fiscal Transfer (EFT) yang sudah banyak
diterapkan di beberapa negara. Penelitian mengenai kemungkinan penerapan
EFT di Indonesia juga sudah dilakukan oleh beberapa ilmuwan dan peneliti.
Hasilnya menyimpulkan bahwa sebuah wilayah konservasi lingkungan yang
menghasilkan banyak manfaat ekologi, seringkali memiliki kebutuhan
fiskal yang relatif lebih tinggi karena mahalnya biaya menjaga konservasi itu
sendiri. untuk itu diperlukan adanya keberpihakan dari sisi penganggaran
publik baik APBN atau APBD.
Ada sejumlah pilihan kebijakan yang dapat digunakan untuk mengakomodasi
penerapan EFT. Di beberapa negara lain seperti Brasil dan Portugal, relatif
sukses menerapkan indikator ekologi secara eksplisit di dalam perhitungan
distribusi transfer fiskal dari pemerintah ke daerah. Sementara di sejumlah
negara lain seperti Jerman, Swiss dan India, metode EFT ini diusulkan
sebagai instrumen yang cocok untuk memperhitungkan biaya lokal dan
manfaat spillover dari konservasi keanekaragaman hayati.
Sayangnya untuk kasus di Indonesia, memasukkan konsep EFT ke dalam
rejim Transfer ke Daerah (TkD) yang sudah berjalan saat ini bukanlah hal
yang mudah dilakukan, baik dari sisi filosofi maupun aspek administrasi
birokrasi. yang memungkinkan justru mencoba memasukkan EFT
dengan memanfaatkan skema alokasi anggaran yang sudah ada kemudian
menambahkan indikator ekologi berbasis kinerja di dalam formulasinya
atau menjadikan kehutanan sebagai salah satu prioritas alokasi.
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Di level provinsi ke kabupaten/kota, konsep tersebut dinamakan Transfer
Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE). Setiap tahunnya, pemerintah provinsi
mendistribusikan beberapa mekanisme fiskal ke kabupaten/kota melalui
skema Bantuan Keuangan (Bankeu), Bantuan Sosial (Bansos), Hibah
dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. Sayangnya di banyak daerah,
keseluruhan mekanisme tersebut belum menggunakan indikator kinerja di
dalam dasar pertimbangannya. Akibatnya platform politik lokal kemudian
lebih mendominasi meski di beberapa daerah sudah memulai upaya distribusi
dana provinsi ke kabupaten/kota berbasis kinerja dan tematik unggulan.
Kabupaten/kota juga dapat menjalankan konsep yang sama ketika membagi
dana desa ke desa atau kampung. Dengan demikian, desa atau kampung
yang berprestasi dilihat dari indikator kinerjanya, akan mendapatkan alokasi
dana desa yang lebih besar. Hal ini dikenal sebagai Transfer Kabupaten
Berbasis Ekologi (TAKE). Terkait dengan TAKE ini, satu inisiasi hebat
justru dimunculkan oleh Kabupaten Pidie di Provinsi Aceh. Berdasarkan
Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis
Penggunaan dana Gampong dalam Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2018,
di dalam salah satu pasalnya sudah memberikan insentif kinerja kepada
gampong (desa) untuk memprioritaskan alokasi kepada pembiayaan program
dan kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan.
Beberapa program unggulan pembiayaan program dan pelestarian
lingkungan hidup kehutanan diantaranya: Ruang Terbuka Hijau (RTH)
skala gampong, pembersihan Daerah Aliran Sungai (DAS), pemeliharaan
mangrove gampong serta perlindungan terumbu karang. Juga
dimungkinkan adanya penghijauan areal hutan gampong, pembibitan
dan/atau penanaman pohon langka, penanaman tanaman keras, reboisasi,
pengelolaan sampah dan kegiatan lain sesuai kondisi gampong. Inisiatif
yang dilakukan Kabupaten Pidie ini jelas sudatu pola pikir yang keluar dari
pakem (out of the box) dan wajib diteladani oleh daerah lainnya. Insentif
pusat pun seyogyanya mengapresiasi hal ini sehingga memacu daerah lain
untuk memunculkan jenis inovasi positif lainnya.
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Penggunaan skema TAPE dan TAKE akan memberikan banyak manfaat
kepada daerah dalam meningkatkan kohesi serta kerjasama pencapaian target
pembangunan daerah. dalam spektrum yang lebih luas, metode ini akan
memulai era baru pengalokasian dana publik berbasis kinerja. dalam periode
tertentu, keduanya wajib terus dievaluasi demi menjaga aspek transparansi
dan akuntabilitas publik. Begitupun aspek metodologi dan akurasi indikator
juga wajib disempurnakan. Tema pembangunan yang dilombakan juga
dapat diubah jika dirasakan sudah memenuhi ekspektasi. Misalnya dalam
kurun lima tahun pertama menggunakan tema ekologi sebagai isu utama.
Kemudian lima tahun berikutnya menggunakan isu ekologi dan pendidikan
atau sektoral lainnya. yang terpenting ke depannya, provinsi dan kabupaten/
kota akan memiliki formula cara terbaik dalam mendistribusikan dananya
berbasis kinerja

3.3. Penyaluran Result Based Payment
REDD+ Melalui Skema BPDLH
Pemerintah telah membentuk Badan Pengelola dana Lingkungan Hidup
(BPDLH) sebagai penanggung jawab dana perlindungan bagi lingkungan
hidup. Institusi milik pemerintah ini merupakan amanat langsung dari
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen
Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH) sekaligus diatur secara khusus di dalam
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
dana Lingkungan Hidup (PDLH). Di dalam salah satu pasalnya, disebutkan
demi pengelolaan dana lingkungan hidup di Indonesia, akan dibentuk unit
organisasi non-eselon dengan menggunakan pola pengelolaan keuangan
badan layanan umum (BLU). dalam implementasinya, BLU ini dapat
menunjuk dan menetapkan Bank Kustodian sebagai wali amanat (trustee).
Kegiatan dari wali amanat ini diantaranya menilai kekayaan emiten, agen
pembayaran, mengawasi perkembangan emiten dan juga memberikan
nasehat kepada para investor segala sesuatu yang terkait emiten.
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Lembaga ini nantinya akan menandai era baru pengelolaan dana lingkungan
hidup di Indonesia. Sebagai fund manager, BPDLH akan berfungsi sebagai
pool of funds dari berbagai macam ragam dana lingkungan hidup yang selama
ini datang dari banyak sumber baik dana publik, swasta dan internasional.
Pemerintah selalu berupaya agar seluruh dana-dana tersebut dicatatkan
dan dilaporkan (on budget-on treasury) ke dalam sistem penganggaran
pemerintah (APBN). Namun tidak dipungkiri mungkin saja masih terdapat
beberapa rembesan dana yang tidak tercatatkan dengan baik. untuk itulah
ke depannya rembesan tersebut akan diupayakan semakin minim melalui
pencatatan BPDLH.
Era baru pengelolaan dana juga akan diwarnai dari sisi fleksibilitas
penggunaan dana. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sistem penganggaran
APBN terkadang memilki pakem dan birokrasi yang tidak mendukung
penganggaran model swasta karena memang rejim yang dianut sedikit
berbeda. Ambil contoh misalnya kesulitan yang dialami oleh skema APBN
ketika harus memberikan mekanisme subsidi input pengembangan energi
baru terbarukan (EBT) kepada pengembang swasta. Secara regulasi, definisi
subsidi APBN hanya diperbolehkan kepada konsumen akhir bukan kepada
pengusaha. Tak heran jika subsidi EBT akhirnya selalu terkendala.
Berbagai pembaruan ini dimungkinkan sesuai dengan filosofi PP Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU. Di dalam PP tersebut
disebutkan pola pengelolaan BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang
memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktekpraktek bisnis yang sehat demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada
umumnya.
Berdasarkan Perpres, BPDLH dapat menghimpun dana yang berasal dari
APBN/APBD, sumber lain yang sah secara regulasi, pungutan pajak dan
retribusi lingkungan hidup serta hibah maupun donasi internasional.
Setelah dana dihimpun dan dipupuk selanjutnya disalurkan melalui skema
pinjaman, hibah, subsidi, perdagangan karbon dan sistem lainnya. Semua
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jenis pengelolaan dana didasarkan atas kontrak/perjanjian yang memuat
paling sedikit identitas para pihak, peruntukan penggunaan dana, jenis
kegiatan yang akan dilakukan, besaran dana, jangka waktu pelaksanaan
kegiatan serta jenis instrumen investasi yang dikehendaki.
BPDLH juga akan membentuk akun tersendiri untuk masing-masing
jenis perikatan yang dihasilkan. Nomenklatur akun tersebut disesuaikan
dengan window sektoral yang nantinya akan diciptakan. Beberapa window
sektoral yang sudah disiapkan diantaranya window mitigasi perubahan
iklim (MPI), adaptasi perubahan iklim (API), investasi lingkungan dan juga
renewable energy (RE). Masing-masing window akan bertanggung jawab
atas pemanfaatan dana mulai dari sisi perencanaan awal hingga penyusunan
output/outcome serta monitoring dan evaluasi program.

3.3.1. Ekosistem pasar karbon
Jumlah pengelolaan bisnis model BLU oleh pemerintah saat ini sudah
banyak. Meski berstatus BLU dan tidak mementingkan keuntungan,
nyatanya pendapatannya justru meroket. Hingga akhir tahun lalu, total
pendapatan BLU yang tercatat masuk ke dalam pos penerimaan negara
bukan pajak (PNBP) sekitar Rp53,4 triliun. Realisasi tersebut tumbuh
13,35% dibandingkan realisasi yang sama tahun 2017 dengan 74% dari
total BLU mampu melampaui pendapatan.
BPDLH nantinya menawarkan keunikan tersendiri terkait dengan
fasilitas perdagangan karbon jika dibandingkan BLU sebelumnya. Meski
masih awam, pemerintah sudah memiliki sejumlah infrastruktur dalam
membangun pasar karbon nusantara. Kelengkapan regulasi dan komitmen
politik sangat mendukung pembentukan ekosistem pasar karbon itu sendiri.
Secara nasional, pemerintah memiliki janji penurunan emisi melalui Perpres
Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi
Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Target tersebut kemudian dilengkapi dalam
dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) sebesar 29% dengan
pendanaan APBN/APBD dan 41% di tahun 2030 jika mendapatkan
tambahan alokasi dana internasional.
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Beberapa pengamat juga meyakinkan bahwa ekosistem pasar karbon
ke depannya akan memegang peran yang vital dalam mendukung upaya
pencapaian target NDC pemerintah. Perlu diingat bahwa kapasitas
pendanaan publik melalui APBN/APBD memiliki banyak keterbatasan.
Permasalahan prioritas anggaran sektoral memaksa kemampuan pendanaan
publik tak lebih dari 20% dari total kebutuhan. Karenanya diperlukan
adanya terobosan mekanisme pendanaan inovatif. dan pasar karbon dapat
menjadi solusi terdepan menjawab kebutuhan ini.
Bagaimana caranya? Pertama, BPDLH harus mampu menjadi stand by
buyer bagi perdagangan karbon nusantara. Idealnya, seluruh pengembang
pasar karbon secara voluntary diperbolehkan menjual karbon ke pasar
internasional. Ketika harga yang diperoleh tidak kompetitif dibandingkan
biaya administrasi, pihak tersebut dapat menjual karbonnya ke BPDLH
yang kemudian akan membeli di kisaran harga dasar (floor price). Ketika
konsep ini dilakukan berulang-ulang, penulis yakin bahwa pasar karbon
nusantara akan terbentuk dengan sendirinya.
Ketika stok karbon yang dicatatkan BPDLH sudah memenuhi target
pemenuhan NDC, maka BPDLH kemudian layak memperdagangkan karbon
di pasar internasional maupun domestik dengan tetap mengedepankan aspek
yurisdiksi. Ketika mencapai tahapan ini, BPDLH mulai memperhitungkan
selisih harga beli dan harga jual demi memupuk laba yang dikembalikan
sebagai operasional membesarkan bisnis BPDLH sekaligus memperbaiki
harga dasar pembelian karbon.
Sebagai penguatan, pemerintah juga dapat menciptakan demand karbon
melalui konektivitas skema pembayaran pinjaman usaha yang dipakai untuk
bisnis yang bersifat green. Dapat pula dimunculkan ide menjadikan karbon
sebagai pengurang kewajiban pajak ke depannya. Jika semua hal tersebut
dapat diwujudkan, secara perlahan namun pasti ekosistem pasar karbon
nusantara akan segera terbangun dan Indonesia dapat memainkan peran
terdepan dalam perdagangan karbon global.
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3.4. Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan
Berdasarkan analisis rencana kerja pemerintah, isu pelestarian dan pengelolaan
lingkungan hidup dan kehutanan menjadi tema pembahasan yang semakin
menguat. Mekanisme pendanaan juga berkinerja semakin mantap dalam
mendukung upaya tersebut. Merujuk kepada skema berdasarkan regulasi,
selain pendanaan di Kementerian/Lembaga (K/L) peran bantuan pemerintah
pusta ke daerah melalui skema Transfer ke Daerah (TkD) memegang peranan
penting. Beberapa komponen dalam TkD yang dapat dioptimalkan dalam
mendukung tujuan tersebut diantaranya perbaikan mekanisme dana Laokasi
Khusus (DAK) Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Aspek lainnya yang tak kalah penting adalah menciptakan reformasi
pengelolaan dana public melalui skema berbasis insentif. untuk level provinsi
dapat diterapkan mekanisme Transfer Anggaran Provinsi berbasis ekologi
(TAPE) sementara kabupaten akan menggunakan cara Transfer Anggaran
Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE). untuk mekanisme TAPE, provinsi
akan membagikan belanja bantuan keuangan (bankeu) ke masing-masing
kabupaten berdasarkan indikator kinerja ekologi tertentu sesuai kebutuhan
dan permasalahan di daerah masing-masing. Sementara TAKE akan membagi
alokasi kepada desa sesuai indikator ekologi di level kabupaten.
Keseluruhan mekanisme dan cara tersebut pada intinya berupaya menciptakan
skema alokasi anggaran publik berbasis indikator kinerja tertentu. Dengan
demikian, tidak aka nada lagi ruang-ruang aloaksi belanja publik yang diisi
oleh indikator non-kinerja berbasis like and dis-like atau platform politik. dan
mekanisme ini dapat dikembangkan untuk tujuan pembangunan lainnya
seperti pendidikan, kesehatan, kemiskinan atau yang lainnya tidak sematamata kepentingan ekologi saja.
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4.1. Kerangka Persepsi
Pengetahuan dan pemahaman REDD+ dapat diketahui dari tingkat persepsi
seseorang. Kalimantan Timur adalah salah provinsi yang dipersiapkan
untuk percontohan implementasi REDD+ di Indonesia, oleh karena itu
diperlukan informasi sejauhmana persepsi para pihak terhadap REDD+.
Hasil penelitian Indartik et al. (2013) menyebutkan informasi mengenai
REDD+ di Indonesia belum tersebar secara merata. Padahal pengetahuan
dan pemahaman semua pihak mengenai REDD+ merupakan kunci
keberhasilan dalam implementasi REDD+. Hasil penelitian Mulyani and
Jepson (2013) terhadap 60 informan kunci di Indonesia menyimpulkan
bahwa persepsi sebagian pihak memandang mekanisme REDD+ sebagai
instrumen yang berpotensi memberikan manfaat untuk memperbaiki tata
kelola hutan. Menurut Brown et al (2011), memahami persepsi semua
pihak diperlukan untuk bersama-sama mengembangkan strategi konkret
pelaksanaan REDD+.
Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan persepsi sebagai tanggapan
(penerimaan) langsung dari sesuatu. Berbagai ahli memberikan definisi
yang beragam tentang persepsi, tetapi pada prinsipnya mengandung makna
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yang sama. Menurut Asrori (2009) persepsi adalah proses individu dalam
menginterprestasikan, mengorganisasikan dan memberi makna terhadap
stimulus yang berasal dari lingkungan di mana individu itu berada yang
merupakan hasil dari proses belajar dan pengalaman. Bryson (2007)
menjelaskan bahwa persepsi merupakan suatu proses memilih, mengorganisir,
dan menginterpretasi informasi yang dikumpulkan oleh pengertian seseorang
dengan maksud untuk memahami dunia sekitar. Konsep ini lebih diperluas
oleh Walgito (2004) yang mendefinisikan persepsi sebagai suatu proses
pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima
oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan
merupakan aktivitas yang terintegrasi dalam diri individu. Sedangkan
Rakhmat (2007) menyatakan persepsi sebagai pengamatan tentang obyek,
peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan
informasi dan menafsirkan pesan. Lebih singkatnya Suharman (2005)
mendefinisikan persepsi sebagai suatu proses menginterpretasikan atau
menafsir informasi yang diperoleh melalui sistem alat indera manusia.
Persepsi merupakan sebuah arahan seseorang untuk berperilaku. Pengertian
ini didasarkan pada saat terdapat suatu stimulus yang menarik perhatiannya,
maka yang akan terjadi adalah suatu proses perceiving dan meaning selain itu,
terdapat pula interpretasi terhadap simbol-simbol yang ada pada stimulus
tersebut. Proses persepsi tersebut dipengaruhi oleh konteks dimana individu
tersebut berada. Menurut Toha (2003), faktor-faktor yang mempengaruhi
persepsi seseorang adalah sebagai berikut:
1.

Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka,
keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik,
gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.

2.

Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh,
pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan,
pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu
objek.
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4.2. Karakteristik Responden
Pada bagian ini, penulis memberikan paparan mengenai karakteristik
para pihak (stakeholder) yang terkait sumberdaya lahan. Ada empat sektor
berbasis lahan yang diamati, yaitu kehutanan, perkebunan, pertambangan
dan perikanan /mangrove. Data persepsi diambil dengan melakukan survei
pada dinas-dinas terkait dan perusahaan berbasis lahan di level pemerintah
provinsi dan pemerintah kabupaten. Sampel kabupaten dipilih berdasarkan
pertimbangan luasan kawasan hutan dan keberadaan perusahaan yang
bergerak di sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan dan mangrove.
Berdasarkan pertimbangan tersebut dipilih tiga kabupaten, yaitu: Kabupaten
Kutai Timur (Kutim), Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Kartanegara
(Kukar).
Penilian indeks persepsi pada bagian ini dikategorikan menjadi dua, yaitu
pada isu-isu penilaian yang hanya memerlukan jawaban 1) iya dan tidak
serta 2) dengan skala 1 hingga 5. Nilai skala 1 hingga 5 menunjukkan
tingkat ‘setuju’ pada pertanyaan yang diajukan, semakin tinggi nilainya yaitu
mendekati angka 5 berarti responden semakin setuju.Data persepsi yang
terkumpul dianalisis dengan menggunakan korelasi spearman.
Menurut karakteristik responden, diketahui bahwa responden yang telah
berkontribusi dalam memberikan informasi hampir berimbang antara
laki-laki dan perempuan. Diketahui bahwa karakteristik responden pada
kajian ini adalah adalah 54,17% responden adalah laki-laki dan 45,83%
adalah perempuan. Sebanyak 25 % responden adalah pegawai perusahaan
dan sisanya (75%) adalah pegawai pemerintah. Sebagian besar responden
berpendidikan sarjana dan sebagian kecil berpendidikan paska sarjana.
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4.3. Pengetahuan Responden terhadap
Perubahan Iklim
Perubahan iklim dapat dikatakan sebagai sebuah perubahan pada sebuah
keadaan iklim yang diidentifikasi menggunakan uji statistik dari rata-rata
perubahan yang terjadi atau faktor-faktor yang mempengaruhinya. Perubahan
iklim dapat terjadi dalam sebuah dekade atau lebih. Adapun faktor-faktor
yang mempengaruhi iklim menurut IPCC (2012) terbagi menjadi dua,
yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal pada perubahan iklim
adalah proses alami yang terjadi pada atmosfer hingga ke biosfer. Sementara
faktor eksternal dari perubahan iklim adalah pengaruh dari aktivitas
makhluk hidup, khususnya manusia terhadap iklim. Perubahan iklim dapat
memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung pada aktivitas manusia
(UNFCCC 2000).
Tingkat pemahaman responden mengenai perubahan iklim di Kaltim
tergolong bagus. Hal ini ditunjukkan dengan nilai indeks pengetahuan
terhadap perubahan iklim sebesar 0,95. Pada Gambar 4.1 menunjukkan
bahwa nilai indeks pengetahuan terhadap isu perubahan iklim paling rendah
terdapat pada Pemda Kukar, dengan nilai 0.90. Sedangkan nilai indeks
tertinggi (nilai 1) adalah sektor bisnis dan pemda Kab. Kutim.

Gambar 4.1 Nilai indeks persepsi pengetahuan terhadap perubahan iklim
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Pengetahuan mengenai perubahan iklim diperoleh masyarakat dari berbagai
saluran baik dari media massa (cetak atau elektronik), seminar, pelatihan
dan lain sebagainya. Saluran informasi melalui pelatihan-pelatihan terkait
REDD+ banyak dilakukan oleh FCPF dan Forclime untuk mendukung
program Kaltim Hijau (Kaltim Green Programme).1 Pada Gambar 4.2 terlihat
bahwa sebagian responden mengetahui isu perubahan iklim dari media
massa, sisanya sebanyak 39% dari sosialisasi baik yang diadakan di provinsi
maupun kabupaten. Hanya 9% responden yang mengetahui isu perubahan
dari pelatihan.

Kerangan: ■ Media Massa, ■ Pelatihan/Sekolah, ■ Sosialisasi

Gambar 4.2 Persentase sumber informasi perubahan iklim
Mengetahui jenis saluran yang digunakan responden untuk mendapatkan
pengetahuan mengenai perubahan iklim sangat penting, karena informasi
tersebut bisa dijadikan strategi dalam pengarusutamaan isu-isu perubahan
iklim kepada masyarakat secara luas. Menurut hasil wawancara diperoleh
1

Hal ini seperti yang dilakukan oleh FORCLIME TC yang mendukung “Program Kaltim
Hijau” dengan memberikan fasilitas pelatihan-pelatihan tentang REDD+, MRV, GIS dan
perhitungan (akunting) karbon (FORCLIME 2013).
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bahwa sebagian besar responden mendapatkan pengetahuan tentang
perubahan iklim dari media masa (52%), sebagian (39%) diperoleh
melalui kegiatan sosialisasi dan sebanyak 9% berasal dari pelatihan/sekolah.
Responden mempunyai tingkat kemandirian dalam mencari informasi
mengenai perubahan iklim yang bersumber dari media massa sebagai saluran
untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang perubahan iklim.
Perubahan iklim pada umumnya dipahami oleh masyarakat sebagai perubahan
lingkungan yang ditandai dengan meningkatnya suhu udara. Perubahan
iklim berdampak pada tidak menentunya musim yang dampaknya berupa
curah hujan yang ekstrim tinggi dan kekeringan yang memicu kebakaran.

4.4. Persepsi Responden terhadap REDD+
Salah satu skema penanganan perubahan iklim adalah melalui program
REDD+ (Reduce Emission Deforestration and Degradation). Pengetahuan
mengenai REDD+ belum sepenuhnya dipahami di kalangan masyarakat
umum, termasuk aparatus negara pada satuan kedinasan yang berbasis lahan.
Secara umum REDD+ dimaknai sebagai upaya pengurangan emisi sebagai
implikasi kerusakan (kualitas/kuantitas) hutan. Kegiatan-kegiatan REDD+
mendorong pemulihan atas kondisi hutan yang rusak.
Pada Gambar 4.3 di bawah menunjukkan bahwa terdapat gap yang sangat jauh
antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten terkait pengetahuan
tentang REDD+. Pada gambar tersebut memperlihatkan ada dua kabupaten,
yaitu Kukar dan Kutim yang memiliki pemahaman mengenai REDD + sangat
rendah atau buruk (nilai 0,13 hingga 0.19). Kondisi ini sangat jauh berbeda
dengan pengetahuan yang dimiliki mengenai REDD+ pada pemerintahan
provinsi dan pemerintah kabupaten Berau serta sektor bisnis.
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Gambar 4.3 Nilai indeks persepsi pengetahuan mengenai REDD+
Di Kabupaten Berau, dinas-dinas pada sektor berbasis lahan cukup antusias
untuk dilibatkan dalam program REDD+. Pemda dan KPH bekerjasama
dengan TNC telah lama mencanangkan program PKH Berau, mereka
merintis program REDD+ di kabupaten tersebut. Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur juga sangat aktif melibatkan dinas dan satuan kerja
daerah terkait untuk bersama-sama mendukung program REDD+ melalui
kegiatan FCPF (Forest Carbon Parnership Facilities).

Keterangan: ■ Iya; ■ Tidak

Gambar 4.4

Persentase Pengetahuan Responden terhadap Perubahan
Iklim (A) dan REDD+ (B)
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Pada Gambar 4.4 di atas terlihat bahwa sebagian responden (93.16%)
mengetahui perubahan iklim dan hanya sebagian kecil (6.84%) yang
menjawab tidak mengetahui. Tetapi persepsi responden terhadap REDD+
menunjukkan penurunan , hanya 77,19 % responden mengetahui REDD+
dan sisanya (22,81%) tidak mengetahui. Program REDD+ tenyata belum
sepenuhnya diketahui oleh stakeholder di Kaltim. Hal ini berbeda dengan
pengetahuan mengenai perubahan iklim.

4.5. Manfaat dari Implementasi REDD+
Masyarakat dan aparatus birokrasi antusias mendukung program REDD+
karena REDD+ memberikan dampak positif. Kepercayaan itu timbul atas
dasar harapan terciptanya kelestarian lingkungan, sebagai media belajar dan
keberlanjutan lingkungan untuk generasi selanjutnya. Program REDD+
hingga saat ini dianggap akan memberikan manfaat, baik sosial ekonomi
masyarakat maupun manfaat ekologis dalam menjaga kelestarian dan
meningkatkan penyimpanan karbon hutan.
Pada bagian ini disampaikan mengenai manfaat dari implementasi program
REDD+. Para pihak meyakini bahwa implementasi REDD+, memberikan
tiga manfaat (benefits) dari dilaksanakannya program ini yaitu: 1) manfaat
ekonomi (economic benefits), 2) manfaat sosial (social benefits) dan 3) manfaat
ekologis (ecological benefits).

4.5.1. Manfaat Ekonomi
Hingga saat ini belum ada insentif ekonomi yang diperoleh Pemda Kaltim
dan masyarakat dari program REDD+. Sejauh ini manfaat ekonomi secara
langsung diperoleh masyarakat berupa imbal balik partisipasi pada program
REDD+. Imbal balik tersebut diperoleh dengan cara menjadi peserta
dalam kegiatan penanaman lahan ataupun pesisir melalui hutan mangrove.
Masyarakat memperoleh hasil upah dalam program penanaman. Selain itu,
program-program REDD+ mendorong juga adanya program pemberdayaan
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masyarakat pedesaan.
Implementasi REDD+ juga diharapkan mampu memberikan manfaat
ekonomi berupa peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Pemilihan jenis
tanaman akan menentukan seberapa besar kontribusi rehabilitasi terhadap
penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pilihan jenis tanaman cepat
tumbuh sebagai pilihan realistis. Tanaman tersebut mempunyai dua fungsi
dan manfaat sekaligus, yaitu mempunyai daya pulih lingkungan/hutan
yang lebih cepat dan memberikan nilai ekonomi yang tinggi. Tanamantanaman tersebut bisa dimanfaatkan baik sebagai hasil hutan kayu maupun
hasil hutan bukan kayu. Di lain sisi, REDD+ juga mendorong bagaimana
praktik-praktik pertambangan yang selama ini bersifat destruktif/merusak
bisa diminimalisir dengan melakukan reklamasi bekas tambang.
Pada Gambar 4.5 di bawah didapatkan hasil bahwa stakeholder berkeyakinan
bahwa REDD+ akan memberikan manfaat ekonomi. Rata-rata nilai indeks
persepsi yang dihasilkan adalah 3,8 yang menunjukkan nilai yang baik.
Namun demikian, stakeholder Pemprov Kaltim masih belum optimis atas
manfaat ekonomi yang akan diperoleh. Hal ini ditunjukkan dari nilai
indeks persepsi yang sedang, yaitu 3,14. Justru pemda kabupaten dan sektor
usaha bisnis berkeyakinan bahwa implementasi REDD+ akan memberikan
manfaat ekonomi. Responden di Kabupaten Kutim mempunyai keyakinan
paling tinggi dibandingkan di tempat lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan
nilai indeks persepsi yang mencapai 4,50. Responden dari Kabupaten
Kutim berharap implementasi REDD+ diarahkan pada kegiatan ekonomi
produktif dengan mengusulkan pada penanaman dengan jenis tanaman
yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.
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Gambar 4.5 Nilai indeks persepsi manfaat ekonomi dari REDD+

4.5.2. Manfaat Sosial
Persoalan utama dalam pengelolaan hutan di Indonesia adalah belum selesainya
masalah-masalah kepastian tenurial. Kepastian tenurial dari penetapan Tata
Guna Hutan Kesepakatan dari tahun 1970-an hingga program percepatan
pengukuhan kawasan hutan yang disupervisi oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) pada tahun 2013-an hingga saat ini pun belum menemukan
titik terang. Kuatnya status kawasan hutan yang ditunjukkan pada UndangUndang No.41/1999, sebenarnya telah dilakukan gugatan oleh beberapa
pihak. Pertama adalah gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai
kata “dan/atau” pada pasal penunjukan, penetapan dan pengukuhan. Karena
kedua kata tersebut menyebabkan ketidakpastian status kawasan hutan.
Gugatan selanjutnya adalah dilakukan oleh masyarakat adat.
Pada Gambar 4.6 menunjukkan bahwa stakeholder di sektor berbasis lahan di
tiga kabupaten dan sektor bisnis menganggap bahwa implementasi REDD+
akan memberikan manfaat sosial, tetapi Pemprov Kaltim belum sepenuhnya
meyakini manfaat tersebut. Hal ini direpresentasikan dari nilai indeks
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persepsi manfaat yang ditunjukkan (nilai sedang pada skala nilai di bawah
3,00). Pemprov Kaltim beranggapan bahwa kebijakan-kebijakan pengelolaan
SDA masih menyisakan banyak konflik. Berbeda dengan pemda Kabupaten
Berau dan Kutim. Kedua kabupaten ini optimis implementasi REDD+ akan
memberikan dampak yang baik pada sosial masyarakat. Program REDD+
sebenarnya memberikan jaminan tenurial dalam mengelola SDA. Beberapa
kegiatan seperti perhutanan sosial mengarah pada upaya penyelesaian
konflik. Kebijakan tambak yang ramah lingkungan belum diikuti dengan
kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Gambar 4.6 Nilai indeks persepsi mengenai manfaat sosial

4.5.3. Manfaat Ekologis
Pada Gambar 4.7 menunjukan bahwa nilai indeks persepsi responden
menunjukkan nilai yang bagus, yang artinya para stakeholder optimis bahwa
manfaat ekologis akan di peroleh melalui program REDD+ ini. Nilai paling
rendah diperoleh pemerintah provinsi Kaltim dengan nilai 3,63 dan nilai
paling tinggi di pemda Kabupaten Kutai Timur dengan nilai 4,50.
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Gambar 4.7 Nilai indeks persepsi manfaat ekologis dari REDD+
Tujuan dan manfaat REDD+ untuk perbaikan ekologis tidak akan
terwujud jika tidak dibarengi kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung
hal tersebut. Penerapan REDD+ mendorong pemerintah dan para pihak
untuk melakukan pemulihan lingkungan seperti rehabilitasi hutan dan
lahan, penerapan pembukaan lahan tanpa bakar dan meminimalisir upaya
pengurangan resiko kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya, REDD+ juga
dipercaya akan mendorong terciptanya usaha lainnya seperti ekowisata dan
sebagainya.
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Gambar 4.8

Rata-rata nilai indeks persepsi manfaat dari implementasi
REDD+

Pada Gambar 4.8 terlihat bahwa indeks persepsi manfaat sosial terhadap
REDD+ memiliki nilai paling rendah yaitu 3.54. Kepercayaan stakeholder
terhadap manfaat ekologis dari implementasi REDD+ cukup tinggi, yaitu
mencapai 4.05. Secara rata-rata indeks persepsi manfaat REDD+ masih
dalam taraf baik yaitu 3.80 meskipun pada nilai kurang dari 4.00.
Pada Gambar 4.9 di bawah menunjukkan bahwa indeks persepsi terhadap
manfaat dari REDD+ di Kaltim mempunyai nilai 3,80 (baik), Secara
keseluruhan responden di Kaltim percaya bahwa implementasi REDD+
akan memberikan manfaat ekonomi-sosial dan ekologis bagi lingkungan
dan masyarakat. Pemda Kutim memiliki keyakinan yang paling tinggi atas
implementasi REDD+ dibanding stakeholder lainnya.
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Gambar 4.9

Nilai indeks persepsi manfaat dari REDD+ pada masingmasing stakeholder

4.6. Mengukur Komitmen dan Implementasi
REDD+
Pengetahuan mengenai perubahan iklim dan program REDD+ akan
menpengaruhi sikap stakeholder terhadap upaya perbaikan pengelolaan
SDA dan hutan. Pengelolaan hutan lestari merupakan payung dari kegiatan
REDD+ (Cifor, 2011). dalam prakteknya implementasi REDD nantinya
akan melengkapi dan mendukung upaya yang telah dilakukan Indonesia
dalam mencapai kebijakan hutan lestari (Nurfatriani, 2008).
Persepsi mengandung tiga komponen yaitu cognitive (kesadaran), affective
(perasaan) dan konative (perilaku) seseorang atau sekelompok orang
terhadap lingkungannya. Sikap seseorang merupakan manifestasi dari ketiga
komponen tersebut. Komponen cognitive berupa pengetahuan, kepercayaan
atau pikiran yang didasarkan pada informasi yang berhubungan dengan
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obyek. Komponen affective menunjuk pada proses perasaan (feeling) dan
emosi (emotions), keinginan (desires), serta nilai-nilai (values) terhadap obyek.
Proses konasi, adalah meliputi munculnya tindakan, perlakuan terhadap
lingkungan sebagai respon dari proses kognisi dan afeksi (Schiffman et al.
2010; Hawkins dan Mothersbaugh 2010; Walgito 2004).
Gambar 4.10 di bawah menunjukkan bagaimana status implementasi
REDD+ di Kaltim. Stakeholder yang tidak menjalankan program REDD+
dan penurunan emisi cukup besar, yaitu mencapai 40.78%.

Keterangan: ■ Iya; ■ Tidak

Gambar 4.10 Status implementasi REDD+
Dari hasil analisis indeks persepsi status implementasi REDD+ ditunjukkan
bahwa implementasi REDD+ belum berjalan dengan baik. Hal ini bisa
ditunjukkan pada nilai indeks persepsi rata-rata yang dihasilkan pada
Gambar 4.11. Rata-rata nilai indeks persepsinya berada pada posisi sedang,
yaitu dengan nilai 2,99. Semua stakeholder, dari lima kategori stakeholder
menunjukkan masing-masing nilai indeks dibawah 3.33 atau pada
posisi sedang. Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap stakeholder perlu
meningkatkan komitmen untuk implementasi REDD+.
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Gambar 4.11 Nilai indeks persepsi status implementasi REDD+
Baik pemprov ataupun kabupaten menyatakan bahwa rendahnya implementasi
REDD+ sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya manusia
dan pendanaan untuk mengimplementasikan REDD+. Masing-masing
satker sebenarnya sudah menjalankan tupoksinya dengan baik, yang perlu
diperkuat adalah bagaimana menghubungkan tupoksi tersebut dengan
kegiatan REDD+.
Pada Gambar 4.12 di bawah menunjukkan status implementasi REDD+
jika dilihat dalam tiga aspek, yaitu aspek program (gambar A), aspek
teknologi (gambar B) dan aspek pembiayaan (gambar C). Pada gambar
di atas ditunjukkan bahwa stakeholder di Kaltim memahami pentingnya
menurunkan dampak dari perubahan iklim dan menyepakati harus ada
sebuah tindak lanjut untuk menanggapi adanya perubahan iklim. Hal ini
ditunjukkan pada aspek program (gambar A) dimana 80.68% stakeholder
sepakat atas hal tersebut. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah
dengan memasukkan program REDD+ dalam dokumen perencanaan
pembangunan masing-masing Satker.
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Keterangan: ■ Iya; ■ Tidak

Gambar 4.12 Status implementasi REDD+ jika dilihat dari 3 aspek (A)
program, (B) teknologi dan (C) pembiayaan
Hal ini sejalan dengan dokumen Emission Reduction Program Document
(ERPD) yang disusun FCPF. ERPD Forest Carbon Partnership Facility
Carbon Fund (FCPF CF) merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) Kalimantan Timur 2018-2023. Pemerintah Indonesia
(yang difasilitasi oleh Pusat Litbang Sosial Ekonomi, Kebijakan dan
Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dengan
dukungan World Bank melakukan berbagai aktivitas untuk mempersiapkan
implementasi REDD+ di Indonesia 2020-2024. FCPF yang dikelola Bank
Dunia memberikan kompensasi berdasarkan kinerja dan upaya pengurangan
emisi yang dipantau otoritas REDD+ nasional dalam hal ini Kementerian
LHK.
Hal ini berbeda dengan aspek teknologi (gambar C) dan pembiayaan atas
program REDD+ (gambar C). Pada kedua aspek tersebut antara stakeholder
yang menjawab iya dan tidak hampir berimbang.Terdapat 54.85%
stakeholder yang mengetahui teknologi yang diterapkan untuk implementasi
REDD+ dan sebanyak 45.15% menjawab tidak mengetahui. Dari hasil
wawancara ditemukan minimal tiga bentuk kontribusi sektor usaha, yaitu:
1) pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB); 2) implementasi HCV dan RIL
serta 3) rehabilitasi/dan reklamasi lahan.
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Terdapat 47.14% stakeholder menganggap memerlukan pembiayaan
yang besar dalam menerapkan teknologi dalam implementasi REDD+.
Sebagian stakeholder masih menganggap pendanaan sebagai kendala dalam
implementasi REDD+. Selain dana pemerintah, sektor swasta dan masyarakat
juga ikut berpartisipasi dalam penurunan emisi (Alviya et al 2018).
Hubungan pengetahuan mengenai perubahan iklim (dan di dalamnya
REDD+) terhadap implementasi dan komitmen menjalankan REDD+
dapat diketahui melalui uji statistik. Indeks persepsi yang ditunjukkan oleh
stakeholder terhadap perubahan secara ringkas pada Tabel 4.1 di bawah ini.
Tabel 4.1 Nilai indeks persepsi stakeholder di Kalimantan Timur
Penilaian
BERAU KUKAR KUTIM PEMPROV BISNIS KALTIM
Tingkat
Dukungan
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
REDD+
REDD+
Aspek
BAIK
BAIK
BAIK
SEDANG SEDANG
BAIK
Ekonomi
REDD+
BAIK
BAIK
BAIK
SEDANG SEDANG
BAIK
Aspek Sosial
REDD+
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
Aspek Ekologi
Status
Implementasi SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG
REDD+

Pada Tabel 4.1 di atas terlihat bahwa status implementasi REDD+ hampir
di semua level dan sektor di Kaltim berada pada derajat sedang. Hal ini
menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang cukup signifikan
antara komitmen dan implementasi untuk menjalankan REDD+. Ini
diperlihatkan pula dari analisis/uji statistik terhadap korelasi pengetahuan
dan implementasi REDD+. Pada Tabel 4.2 di bawah menunjukkan nilai
hubungan pengetahuan dan implementasi atau aksi yang dilakukan berada
pada nilai 0,68. Hal ini berarti pengetahuan yang dimiliki oleh stakeholder
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terhadap perubahan iklim dan REDD+ ditindaklanjuti dengan aksi/
implementasi secara cukup signifikan. Sehingga tingkat pengetahun dan aksi
mempunyai hubungan yang kuat
Tabel 4.2 Nilai analisis korelasi (correlation analysis)
Pengetahuan
Implementasi

Pengetahuan
1

Implementasi

0,68

1

Keterangan: Nilai 0,00-0,19 menunjukkan hasil Sangat Lemah; 0,20-0,39 menunjukkan
hasil Lemah; 0,40-0,59 menunjukkan hasil Sedang; 0,60-0,79 menunjukkan
hasil Kuat dan 0,80-1,00 menunjukkan hasil Sangat Kuat.

Nilai tersebut menunjukkan hubungan yang kuat (0,68) antara pengetahuan
dan komitmen stakeholder di Kaltim. Hal ini sebenarnya cukup relevan dari
capaian pada nilai-nilai indeks persepsi stakeholder yang ada, yaitu status
implementasi terhadap program REDD+ adalah sedang.
Indeks persepsi pengetahuan terhadap perubahan iklim di Provinsi
Kalimantan Timur 0,95 (cukup tinggi), tetapi indeks persepsi pengetahuan
terhadap REDD+ hanya 0,58 (sedang). Terdapat gap yang sangat jauh antara
pemerintah provinsi dan pemerintah daerah terkait pengetahuan tentang
REDD+. Persepsi stakeholder perlu ditingkatkan untuk memastikan REDD+
dapat terimplementasikan. Pemerintah harus bekerja lebih giat untuk
mendorong stakeholder meningkatkan pengetahuannya dan mewujudkan
pengetahuan yang dimiliki menjadi aksi nyata.
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5.

Sulistya Ekawati

5.1. Pendahuluan
REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation)
merupakan pendekatan kebijakan dan insentif positif untuk mengurangi
emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, termasuk peran konservasi,
pengelolaan hutan lestari, dan peningkatan serapan karbon di negara
berkembang (UNFCCC 2008). REDD+ di Indonesia dilaksanakan
secara bertahap dan diarahkan menuju implementasi secara penuh dengan
menerapkan insentif berbasis hasil (result-based payment). Cakupan penerapan
REDD+ di Indonesia meliputi: 1) Penurunan emisi dari deforestasi, 2)
Penurunan emisi dari degradasi hutan dan/atau degradasi lahan gambut, 3)
Pemeliharaan dan peningkatan cadangan karbon (melalui: konservasi hutan,
pengelolaan hutan yang berkelanjutan, rehabilitasi dan restorasi kawasan
yang rusak) dan 4) Penciptaan manfaat tambahan dari hutan alam dan lahan
gambut melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, peningkatan
kelestarian keanakeragaman hayati dan jasa ekosistem lain (Satgas REDD+
2012).
Tulisan ini ingin mendeskripsikan bagaimana penerimaan program REDD+
di Indonesia. setelah hampir lima belas tahun program ini dicanangkan, yaitu
semenjak COP 11 di Montreal tahun 2005 sebagai RED (Reducing Emission
from Deforestation), terus berlanjut ke COP 13 di Bali (menjadi REDD+).

Membumikan Program REDD+ di Kalimantan Timur

Umur 15 tahun, jika dipersonifikasikan pada umur manusia sudah masuk
usia akil balig. Menarik mengamati perjalanan program REDD+ dari sisi
teori adopsi, untuk mencari jawaban mengapa sampai sekarang program
tersebut belum bisa diimplementasikan.
Tahun 2015 menurut dokumen Stranas REDD+ Indonesia memasuki fase
implementasi REDD, namun sampai saat ini baru memasuki fase readiness
(persiapan). Menurut Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim (2019), saat
ini Indonesia telah berada pada fase implementasi REDD+ secara penuh
(full implementation) dengan beberapa peluang pembayaran berbasis kinerja
(Result Based Payment) yang bersumber dari Kerjasama REDD+ RI-Norway,
RBP REDD+ melalui Green Climate Fund dan Program FCPF Carbon
Fund untuk Provinsi Kalimantan Timur serta FCPF Bio Carbon ISFL untuk
Provinsi Jambi.

5.2. Apakah REDD+ Inovasi Baru ?
Apakah REDD+ merupakan inovasi baru? Ban dan Hawkins (2003) dan
Simamora (2003) menyatakan bahwa inovasi adalah suatu ide, praktek, atau
produk yang dianggap baru oleh individu atau grup yang relevan. Sedangkan
Kotler (2003) mengartikan inovasi sebagai barang, jasa, dan ide yang diangap
baru oleh seseorang. Dari beberapa definisi tersebut, inovasi mempunyai
tiga komponen, yaitu (a) ide atau gagasan, (b) metode atau praktek, dan (c)
produk (barang dan jasa) (Musyafak dan Ibrahim 2005).
Menurut Seymour dan Angelsen (2010), perbedaan terbesar antara REDD+
dan prakarsa sebelumnya adalah bahwa REDD+ berlandaskan pada kinerja.
Insentif diberikan berdasarkan kinerja yang terukur bagi semua pemangku
kepentingan dengan cara yang belum pernah dicoba sebelumnya.
Penulis menempatkan program REDD sebagai gagasan atau program baru
dalam upaya mitigasi perubahan iklim, karena program ini menawarkan
insentif dari negara maju kepada negara berkembang untuk mengurangi
emisi yang pembayarannya berdasarkan kinerja. Kebaruannya adalah insentif
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berdasarkan kinerja. Kegiatan REDD+-nya itu sendiri merupakan kegiatan
konservasi hutan yang sebenarnya sudah lama dikenal dan dilakukan di
Indonesia. Program REDD+ muncul untuk mengatasi deforestasi dan
degradasi yang telah terjadi beberapa dasa warsa, namun upaya-upaya untuk
mengatasinya cenderung mengecewakan. Berdasarkan pembelajaran dari
tahun-tahun sebelumnya, para ahli mendesain pendekatan baru dengan
menggunakan skema REDD+.

5.3. Pengertian dan Tahapan Adopsi
Sebelum kita menginjak pada bahasan selanjutnya, ada baiknya untuk
mereview ulang pengertian dan tahapan adopsi. Adopsi inovasi merupakan
suatu proses mental atau perubahan perilaku baik yang berupa pengetahuan
(cognitive), sikap (affective), maupun keterampilan (psychomotor) pada
diri seseorang sejak ia mengenal inovasi sampai memutuskan untuk
mengadopsinya (Rogers and Shoemaker, 2006). Setelah suatu inovasi
diadopsi oleh pengguna, maka proses selanjutnya yang diharapkan adalah
terjadinya difusi inovasi. Difusi adalah proses dimana inovasi disebarkan
pada individu atau kelompok dalam suatu sistem sosial tertentu (Roger,
2003).
Kata adopsi sendiri mengandung pengertian yang komplek dan dinamis,
karena proses adopsi terkait dengan proses pengambilan keputusan dimana
di dalamnya banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya (Soekartawi
2005). Ketika pertama kali gagasan baru diperkenalkan, perhatian publik
biasanya tertuju pada hal-hal yang dapat membantu mempercepat proses
penyebarannya. Muncul pula pemikiran untuk memodifikasi gagasan tersebut
agar dapat diterima masyarakat luas (Muhajir 1987). Selama ini Pemerintah
Indonesia sudah melakukan sosialisasi program dan proyek percontohan
Demplot Activity REDD+. Jika dilihat dari sejarahnya, program REDD+ juga
sudah tiga kali mengalami perubahan. Langkah-langkah untuk modifikasi
program REDD+, seperti disampaikan oleh Saymor dan Angelsen (2010),
program REDD+ awalnya berupa RED (Reduces Emission Deforestation),
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kemudian berubah menjadi REDD (Reduces Emission Deforestation and
Degradation). Selanjutnya program tersebut diperluas menjadi REDD+
(Reduces Emission Deforestation and Degradation Plus).
REDD+ merupakan satu dari beberapa skema dalam pengurangan emisi
karbon. Skema ini awalnya dirancang oleh Papua Nugini dan Kosta Rika,
dua negara pemilik hutan tropis yang merasa tidak mendapat keuntungan
apapun dari skema perubahan iklim di bawah rejim Protokol Kyoto. Dua
skema Protokol Kyoto, emission trading (ET) dan joint implementation
(JI) hanya berlaku di kalangan negara Annex I. Sedangkan skema Clean
Development Mechanism (CDM), melibatkan negara berkembang tapi
hanya dibatasi tidak lebih dari 1% total emisi tahunan negara maju yang
menginvestasikan proyek CDM-nya di negara berkembang. Jumlah yang
sangat kecil ini tidak lepas dari prinsip pengurangan emisi domestik sebagai
tujuan utama Protokol Kyoto. Artinya, mekanisme ET, JI maupun CDM
hanya pelengkap (additional) dari tujuan utama Protokol Kyoto yaitu
mendesak negara Annex I mengurangi emisi domestik mereka (Murdiyarso
2007). REDD+ muncul dari gagasan sederhana untuk memberikan imbalan
kepada siapapun yang berupaya mengurangi deforestasi dan degradasi hutan.
Tantangannya kemudian adalah bagaimana mewujudkan gagasan sederhana
tersebut (Nurtjahjawilasa et al 2013).
Tabel 5.1 Perkembangan program REDD+
Tahapan
Tahun
Kegiatan

RED
2005
Penurunan
deforestasi

REDD
2007
Penurunan
deforestasi
dan
degradasi

REDD+
2008
Penurunan deforestasi dan degradasi
konservasi hutan, pengelolaan hutan
yang berkelanjutan, rehabilitasi dan
restorasi kawasan yang rusak manfaat
tambahan dari hutan alam dan

Skala
Sub nasional Sub nasional Terpusat (nasional), benefit sharing
pembayaran
dan nasional mechanism
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Undang-undang baru, gagasan baru atau teknologi baru dapat menjadi
kondisi terjadinya perubahan sosial (Muhajir 1987). Menurut Rogers dan
Shoemaker (2006) perubahan sosial adalah proses dimana terjadi perubahan
struktur dan fungsi suatu sistem sosial. Perubahan sosial sangat berhubungan
dengan perubahan struktur, yang mengarah kepada perubahan sistem. Hal
tersebut berorientasi bahwa jika struktur berubah akan mengakibatkan
semua unsur dalam masyarakat akan berubah (Sztompka, 2004). Berpijak
pada pernyataan tersebut, dengan diintroduksikannya program REDD+
sebagai inovasi baru diharapkan akan terjadi proses perubahan sosial.
Perubahan sosial mengarah pada perubahan sistem dalam bentuk reformasi
kebijakan, pembenahan tata kelola dan perilaku masyarakatnya dalam
mengelola hutan.
Pengadopsian program keluarga berencana merupakan contoh perubahan
sosial yang berhasil di Indonesia. Proses perubahan sosial terdiri dari tiga
tahap yang berurutan, yaitu: 1) Invensi, yang didefinisikan sebagai proses
dimana ide-ide baru diciptakan dan dikembangkan; 2) Difusi, yang diartikan
sebagai proses dimana ide-ide baru dikomunikasikan ke dalam sistem sosial
dan 3) Konsekwensi, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem
sosial sebagai akibat pengadopsian atau penolakan inovasi. Perubahan sosial
baru akan terjadi jika program REDD+ sudah diterima atau diadopsi oleh
masyarakat. Tantangannya adalah bagaimana mendorong REDD+ menjadi
sebuah program yang mendorong terjadinya perubahan sosial.
Adopsi sangat terkait dengan proses pengambilan keputusan. Menurut
Rogers (2003), adopsi mengalami beberapa tahapan sebagai berikut: 1)
Tahap kesadaran (awareness), 2) Tahap minat (interest), 3) Tahap penilaian
(evaluation), 4) Tahap mencoba (trial) dan 5) Tahap adopsi (adoption).
Tahapan yang disampaikan oleh Damanpour & Schneider (2006) lebih
sederhana, proses adopsi inovasi hanya tiga tahapan, yaitu inisiasi, keputusan
adopsi dan implementasi.
Proses adopsi tidak berhenti setelah suatu inovasi diterima atau ditolak. Kondisi
ini akan berubah lagi sebagai akibat dari pengaruh lingkungan, sehingga
Rogers (2003) merevisi tahapan adopsi menjadi: knowledge (pengetahuan),
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persuation (persuasi), decision (keputusan), implementation (pelaksanaan), dan
confirmation (konfirmasi). Pada tahap pengetahuan, seseorang mengetahui
adanya inovasi dan memperoleh beberapa pengertian tentang bagaimana
inovasi itu berfungsi. Tahap persuasi terjadi ketika individu memiliki sikap
positif atau negatif terhadap inovasi. Tetapi sikap ini tidak secara langsung
akan menyebabkan apakah individu tersebut akan menerima atau menolak
suatu inovasi. Seorang individu akan membentuk sikap ini setelah dia tahu
tentang inovasi, maka tahap ini berlangsung setelah knowledge stage dalam
proses keputusan inovasi. Knowledge stage lebih bersifat kognitif (tentang
pengetahuan), sedangkan persuasion stage bersifat afektif karena menyangkut
perasaan individu. Pada tahap keputusan individu membuat keputusan
apakah menerima atau menolak suatu inovasi. Pada tahap implementasi
sebuah inovasi dicoba untuk dipraktekkan. Ketidakpastian dari hasil-hasil
inovasi ini masih akan menjadi masalah pada tahapan ini. Maka si pengguna
akan memerlukan bantuan teknis dari agen perubahan untuk mengurangi
tingkat ketidakpastian. Ketika keputusan inovasi sudah dibuat, maka si
pengguna akan mencari dukungan atas keputusannya. Tahap ini lebih kursial.
Keberlanjutan penggunaan inovasi ini akan bergantung pada dukungan dan
sikap individu. Ketidakberlanjutan adalah suatu keputusan menolak sebuah
inovasi setelah sebelumnya mengadopsinya.
Ketika program REDD+ diluncurkan, banyak pihak yang penasaran ingin
tahu sehingga mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya segala sesuatu
yang terkait dengan REDD+. Kemandegan adopsi program REDD+ terjadi
karena masyarakat bisa menilai bahwa program REDD+ belum tuntas di
level global dan nasional, aturan mainnya terlalu rumit dan belum ada contoh
yang berhasil. Kondisi ini menimbulkan kegamangan di daerah, sehingga
pihak-pihak yang dulunya mendukung REDD+ lambat laun dukungannya
mulai melemah.
Boleh dikatakan saat ini masyarakat baru masuk pada tahap pengenalan
dan persuasi, belum sampai pada tahap keputusan apalagi pada tahan
konfirmasi. Proses pengambilan keputusan inovasi adalah proses dimana
seorang individu (atau unit pengambilan keputusan) setelah mendapatkan
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pengetahuan awal tentang suatu inovasi, membentuk sikap terhadap inovasi,
membuat keputusan untuk mengadopsi atau menolak, melaksanakan ide
baru tersebut, dan melakukan konfirmasi terhadap keputusan ini (Rogers
2003).
Sebenarnya beberapa perusahaan dan beberapa masyarakat melalui fasilitasi
beberapa pemerintah dan NGO sudah mengambil keputusan untuk
mengikuti program REDD+. Bantuan teknis dalam bentuk pelatihan cara
pengukuran karbon hutan, pelaporan dan verifikasi data sudah banyak
dilakukan. Beberapa perusahaan mengajukan ijin restorasi ekosistem.
Restorasi Ekosistem adalah upaya mengembalikan unsur hayati (flora dan
fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu
kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan
ekosistemnya. Restorasi ekosistem merupakan skema yang ideal dalam
mekanisme insentif REDD+, karena dapat mencakup semua komponen
REDD+. Utamanya dalam hal: konservasi, sustainable management of forest
dan enhancement of carbon stock.
Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kapuas merupakan dua kabupaten
yang telah melakukan aktivitas REDD+ dengan pendampingan dari Fauna
and Flora International (FFI). Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
pada Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) Hutan Harapan di Jambi sudah
beroperasi sejak tahun 2007. Setelah hampir sepuluh tahun menunggu
janji insentif melalui program REDD+ tak kunjung jua menjadi kenyataan.
Kesepakatan global dan kesepakatan nasional terkait mekanisme pembayaran
REDD+ terus berjalan dinamis dan belum terwujud hingga saat ini. Kondisi
ini tentu sangat mempengaruhi keputusan pihak-pihak akan mengadopsi
kegiatan REDD+.
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5.4. Faktor yang Mempengaruhi Adopsi
REDD+
Kecepatan adopsi sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Scholz (2004),
menyatakan ada tiga faktor dapat mempengaruhi adopsi sebuah inovasi,
yaitu: maksimalisasi manfaat, insentif lingkungan eksternal dan persepsi
teknologi berikut resikonya. Ketiga faktor tersebut lebih pada pertimbangan
ekonomi. Sebagai contoh adopsi teknik agroforestri serta konservasi tanah
dan air biasanya dikaitkan dengan pembukaan lahan yang minim dan
pengaruh positifnya terhadap lingkungan.
Pertimbangan yang lebih komprehensif disampaikan oleh Rogers (2003)
dan Cees (2004), disebutkan ada beberapa variabel yang mempengaruhi
kecepatan adopsi inovasi. Variabel tersebut antara lain:

5.4.1. Sifat-sifat inovasi
Sifat inovasi seperti Suatu inovasi akan diadopsi atau tidak tergantung
dari “keunggulan” inovasi itu sendiri, yang menurut Rogers (2003) harus
memiliki karakteristik-karakteristik tertentu, yaitu: relative advantage
(keuntungan relatif ), compatibility (kemampuan menyesuaikan diri/
kecocokan), complexity, trialability dan observalilty. Pendapat Rogers tersebut
diuji oleh penelitian Purbayanti (2010) di Karanganyar. Sifat inovasi itulah
yang menentukan keputusan untuk melakukan adopsi.
Proses adopsi dapat berjalan cepat, maka penyajian inovasi harus lebih
sederhana (Sukartawi,2005). Dengan demikian kompleksitas suatu inovasi
mempunyai pengaruh yang besar terhadap percepatan adopsi inovasi.
Masyarakat akan menerima (mengadopsi) suatu inovasi, jika mereka
yakin bahwa inovasi itu memenuhi suatu kebutuhannya (Bunch 2001).
Inovasi akan menjadi kebutuhan masyarakat apabila inovasi tersebut dapat
memecahkan masalah yang sedang dihadapi masyarakat. Pertanyaannya
adalah, apakah REDD+ menjadi kebutuhan dan bisa memecahkan masalah
perubahan iklim yang dihadapi masyarakat? Dampak perubahan iklim sudah
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nyata pengaruhnya dirasakan di hampir semua penjuru dunia (termasuk di
Indonesia) dalam bentuk memanasnya suhu, naiknya tinggi muka air laut,
penurunan produksi pertanian dan meningkatnya intensitas bencana (IPPC,
2007; Sivakumar 2005; Surmaini, 2011; Susandi et al., 2008). Namun
belum ada kesadaran untuk melakukan mitigasi untuk mengatasinya.
Pertanyaan lainnya kemudian adalah, apakah atribut-atribut tersebut dipenuhi
oleh program REDD+? Angelsen dan Atmaja (2008) mengatakan REDD+
ini sederhana namun rumit, tetapi REDD+ dianggap sebagai cara paling
nyata, murah, cepat dan menguntungkan dalam rangka mengurangi emisi
gas rumah kaca (GRK). Dianggap nyata karena seperlima dari emisi GRK
berasal dari deforestasi dan degradasi hutan (DD); murah karena sebagian
besar DD hanya menguntungkan secara marjinal sehingga pengurangan
emisi GRK dari hutan akan lebih murah ketimbang alat atau instrumen
mitigasi lainnya; cepat karena pengurangan yang besar pada emisi GRK
dapat dicapai dengan melakukan reformasi kebijakan; saling menguntungkan
karena negara berpotensi untuk memperoleh pendapatan dalam jumlah
besar, menguntungkan kaum miskin di negara-negara berkembang dan
memberikan manfaat lingkungan lain selain yang berkaitan dengan iklim.
Pertanyaannya kritisnya adalah apakah benar REDD+ merupakan cara
nyata, murah dan cepat untuk pengurangan emisi ? Sepertinya penyataan
tersebut hasil diuji kembali.
Keuntungan yang ditawarkan oleh program REDD+ sebelumnya
menjanjikan, tetapi persyaratan yang harus dipenuhi cukup rumit dan
keuntungan yang dijanjikan belum ada yang terealisasikan. Saat ini baru
baru skema plan vivo di Hutan Desa Lamansatong, Kabupaten Ketapang,
Kalimantan Barat yang sudah menikmati jasa pembayaran karbon sukarela
tapi masih berdasarkan input belum berdasarkan kinerja. Proyek-proyek
karbon yang lain tidak bisa menerima pembayaran karbon karena harus
diprioritaskan untuk memenuhi target NDC.
Program REDD+ seringkali dianggap kurang sejalan dengan programprogram pembangunan di negara-negara berkembang. Kepentingankepentingan ekonomi selalu berbenturan dengan kepentingan konservasi.
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Ketika opportunity cost kegiatan REDD+ jauh lebih tinggi dari kegiatan yang
lain, maka orang tidak akan mau memilih REDD+. Masyarakat menyadari
besarnya tingkat risiko yang dihadapi dalam implementasi REDD+. Semakin
tinggi ketidakpastian yang dihadapi, maka tingkat risiko yang terjadi juga
semakin tinggi. Secara umum sumber ketidakpastian tersebut mencakup
1) sosial ekonomi, 2) kelembagaan dan 3) pembiayaan (Djaenudin, 2014).
Selain itu prosedur untuk pengukuran kinerja juga begitu rumit. Baseline
data harus jelas dan lengkap, cara-cara pengukuran, penulisan laporan dan
metode verifikasi (MRV) juga menuntut kesiapan kapasitas masyarakat di
semua level pemerintahan.
Pemerintah sudah membangun Demplot Activity (DA) REDD+ di sebelas
(11) provinsi sebagai sarana pembelajaran pada masa persiapan REDD+.
Maksud dari penyelenggaraan Demonstration Activities (DA) REDD+ adalah
untuk menguji dan mengembangkan metodologi, teknologi dan institusi
pengelolaan hutan secara berkelanjutan yang berupaya untuk mengurangi
emisi karbon melalui pengendalian deforestasi dan degradasi hutan.
Sedangkan tujuannya adalah untuk mendapatkan desain pengelolaan hutan
terkait pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan.
Namun sayangnya hasil-hasil pembelajaran tersebut tidak dikompilasi
menjadi sebuah kebijakan dan menjadi rujukan bagi daerah lain untuk
melakukan penyelenggaraan REDD+. Masyarakat kurang bisa mengamati
secara jelas dan menarik pembelajaran dari DA REDD+ yang telah ada.

5.4.2. Tipe Keputusan Inovasi
Ada tiga tipe keputusan yang mempengaruhi tingkat adopsi, yaitu: keputusan
opsional, keputusan kolektif dan keputusan otoritas. Keputusan opsional
merupakan keputusan individu dengan penuh tanggung jawab secara
mandiri dalam mengambil keputusan. Keputusan opsional merupakan
keputusan yang dibuat seseorang dengan mengabaikan keputusan yang
dilakukan orang-orang lainnya dalam suatu sistem sosial. Keputusan kolektif
dilakukan karena ada kemufakatan dalam sistem sosial. Keputusan otoritas
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merupakan keputusan yang dipaksakan oleh seseorang yang memiliki
kekuasaan. Tipe keputusan otoritas, biasanya yang paling cepat diterimanya
inovasi (Rogers, 2003; Cees, 2004); Ibrahim et al, 2003). Selama ini
keputusan REDD+ sangat ditentukan oleh keputusan di level global dalam
COP yang sangat dinamis dan penuh negosiasi. Kesepakatan global tersebut
sangat mempengaruhi adopsi REDD+ di Indonesia, karena mekanisme
pembayaran REDD+ yang belum jelas. Bagaimanapun keputusan di level
global tersebut mempengaruhi keputusan opsional (individu), keputusan
kolektif (masyarakat) dan keputusan otoritas (negara).

5.4.3. Saluran Komunikasi
Proses pengambilan keputusan kebijakan merupakan proses politik,
yang didalamnya stakeholders (aktor) saling berinteraksi dengan berbagai
kepentingan untuk mencapai tujuannya. Selama proses ini berlangsung,
stakeholders memerlukan media/alat untuk berinteraksi yaitu komunikasi.
Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada
orang lain untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau
perilaku, baik langsung secara lisan maupun tak langsung melalui media.
Proses komunikasi dapat terjadi secara tatap muka (saluran komunikasi
pribadi) dan melalui media massa (Effendi 2002). Media massa dikendalikan
secara terpusat dan direncanakan untuk menjangkau khalayak dalam jumlah
yang besar. Pesan-pesannya menyebar melalui jaringan-jaringan radio, televisi
dan surat kabar. Saluran komunikasi antar pribadi bersifat mandiri (otonom),
menyebar melalui percakapan antar anggota masyarakat atau melalui
korespondensi, pertemuan-pertemuan kelompok, diskusi dan peragaan.
Pilihan terhadap penggunaan saluran komunikasi banyak bergantung pada
maksud dan tujuan komunikasi. Berdasarkan hasil penelitian membuktikan
bahwa mass media akan berperan secara efektif dalam merubah pendapat
(misalnya, menambah pengetahuan), karena sebagian media menciptakan
framing tertentu. Komunikasi antarpribadi umumnya lebih efektif dalam
merubah sikap (Depari dan MacAndrews 1995 dalam Sari et al 2008).
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Agen pembaharu harus mempromosikan inovasi yang ditawarkan melalui
saluran komunikasi. Komunikasi secara efektif dapat mendorong kelancaran
proses difusi sehingga suatu teknologi dapat diadopsi dengan baik oleh
masyarakat. Faktor yang berpengaruh nyata terhadap perilaku komunikasi
adalah kredibilitas media (Sasongko 2014). Hasil penelitian Efendi dan
Hutapea (2010) menunjukkan bahwa saluran komunikasi memegang peran
utama yang mempengaruhi adopsi, salah satunya adalah faktor kehadiran
media masa (Harinta 2011).
Komunikasi program REDD+ dilakukan dalam Konferensi para pihak (COP)
dalam negosiasi Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan
Bangsa-Bangsa (United Nation Framework Convention on Climate Change/
UNFCC), hasilnya kemudian dikomunikasikan ke kementerian dan
instansi pemerintah terkait. Beberapa NGO memfasilitasi sosialisasi di level
masyarakat sekitar hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan
sering juga mensosialisasikan REDD+ lewat talk show di media massa,
workshop dan pelatihan.

5.4.4. Karakteristik sosial ekonomi
Karakteristik sosial ekonomi masyarakat sangat menentukan kecepatan
adopsi. Karakteristik budaya, norma-norma yang ada, mata pencaharian,
tingkat pendidikan, kepercayaan, pasar dan sebagainya. Program REDD+
sebenarnya sesuai dengan norma hukum dan norma-norma yang ada di
masyarakat dalam mengelola hutan dan lahan, tetapi karena kepentingan
yang beragam akhirnya masyarakat dihadapkan pada pilihan-pilihan rasional
dalam pengambilan keputusan mengadopsi program tersebut.
Secara ringkas faktor-faktor tersebut dapat dipetakan ke dalam Tabel 5.2
sebagai berikut.
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Tabel 5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Adopsi REDD+ di Indonesia
Faktor yang
Mempenga-ruhi
Karakteristik
inovasi

Indikator
Relative advantage
(keuntungan relatif )
complexity
Trialability dan
observalilty.

Keputusan inovasi

Saluran informasi

Karakteristik sosek

Compatibility
(kemampuan
menyesuaikan diri/
kecocokan)
Tipe pengambilan
keputusan

Saluran komunikasi
yang dipergunakan
Kesesuaian dengan
karakter sosek

Kegiatan REDD+
Keuntungan ikut REDD+ berupa
insentif belum ada
Pengamatan dari pembelajaran
DA REDD+ di 11 provinsi
percontohan
Sesuai dengan pengelolaan
hutan lestari, tetapi seringkali
bertentangan dengan sektor lain
(kebun, tambang, perikanan dsb)
Pendekatan di tingkat nasional
dan implementasi di tingkat sub
nasional (national approach sub
national implementation)
Media massa
Jurnal penelitian
Talk show
Indonesia negara berkembang
Sesuai dengan kearifan lokal
masyarakat

5.5. Strategi untuk Mendorong Adopsi dalam
Implementasi REDD+ di Indonesia
Implementasi REDD+ sangat terkait dengan bagaimana upaya-upaya yang
dilakukan pemerintah untuk menjadikan agar kebijakan yang ditetapkan
mencapai tujuan. Menurut Nugroho (2008), prinsip dari implementasi
kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.
untuk mengimplementasikan kebijakan ada dua pilihan langkah yaitu: 1)
langsung mengimplementasikan dalam bentuk program dan 2) melalui
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formulasi kebijakan derivate/turunan kebijakan publik tersebut. Secara
khusus kebijakan REDD+ diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan
No.P.70/MENLHK/SETJEN /KUM.1/12/2017 tentang Tata Cara
Pelaksanaan REDD+. Peraturan tersebut diharapkan menjadi pedoman
pelaksanaan REDD+ bagi penanggung jawab Nasional, lembaga pengelola
REDD+ Sub Nasional dan Pelaksana REDD+. Peraturan Menteri tersebut
mengatur lokasi, pendekatan dan Perangkat REDD+, pemantauan, evaluasi
dan pembinaan.
Menurut van Meter dan van Horn dalam Hamdi (2013), proses implementasi
kebijakan terdiri atas enam variable antara lain:
1.

Standard dan tujuan kebijakan

2.

Sumberdaya kebijakan

3.

Komunikasi dan penguatan aktivitas antar organisasi

4.

Karakteristik pelaksana

5.

Kondisi ekonomi, politik dan sosial dan

6.

Disposisi pelaksana

Disisi lain ada sejumlah determinan dalam implementasi kebijakan sangat
mempengaruhi keberhasilan implementasi. Determinan tersebut terkait
dengan subtansi kebijakan, perilaku aktor, interaksi jejaring kerja, partisipasi
kelompok sasaran dan sumberdaya.
Tabel 5.3 Determinan Impelementasi Kebijakan REDD+
Determinan
Indikator
Subtansi
Konsistensi dan
kebijakan
spesifikasi kebijakan
Keserasian dengan
kebijakan lainnya
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Kegiatan REDD+
Kebijakan terkait REDD+ sudah ada tapi ada
beberapa komponen yang belum siap sehingga
belum bisa diimpementasikan

Serasi dengan kebijakan sektor lain,
tetapi ada pula yang kontra produktif
(tambang, kebun dsb)
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Tabel 5.3 Determinan Impelementasi Kebijakan REDD+ (lanjutan)
Determinan
Perilaku aktor

Indikator
Konflik kepentingan

Ada duplikasi peran

Interaksi jejaring

Pembagian peran
Kapasitas
Kerjasama/koordinasi

Partisipasi
kelompok
sasaran

Manfaat kegiatan
Kemampuan
berkontribusi sesuai
prosedur kerja

Manfaat belum dirasakan

Sumberdaya

Kecukupan dana

Kegiatan REDD+
Konflik kepentingan terkait lahan, konflik dengan
sektor lain

Perlu peningkatan kapasitas di daerah
Koordinasi antar sektor dan antar
tingkat pemerintahan belum maksimal
Partisipasi oleh sektor LULUCF,
penggiat lingkungan (NGO), PT,
lembaga riset, beberapa Pemda dan
beberapa kelompok masyarakat
Pendanaan dari Norwegia untuk
persiapan REDD+, Bank Dunia
(FCPF), Voluntary Carbon Standart
(VCS), Plan vivo (karbon dan
pemberdayaan masyaraan)

Kecukupan peralatan

Perlu dukungan peralatan terutama di daerah/
masyarakat

Ketersediaan informasi

Tersedia SIS REDD+ tapi masih dalam proses

Tabel diadaptasi dari Hamdi (2013)

Berdasarkan data Tabel 5.3 terlihat bahwa hampir semua determinan yang
mempengaruhi implementasi kebijakan menunjukkan indikator yang belum
memuaskan. Subtansi kebijakan sudah cukup spesifik tapi belum lengkap
dan saling terkait dengan kebijakan lainnya serta masih diketemukan
inkoherensi dengan kebijakan lainnya, terutama kebijakan yang terkait
dengan pertambangan dan perkebunan. dalam perjalan penerapan REDD+
berpotensi terjadi konflik kepentingan terkait lahan dan konflik dengan
sektor lain. Masih terdapat duplikasi peran antar lembaga dan antar sektor,
serta perlu peningkatan kapasitas terutama kapasitas pemerintah daerah
dan masyarakat sekitar hutan. Koordinasi antar sektor dan antar tingkat
pemerintahan perlu dijalin agar lebih harmonis. Manfaat program REDD+
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yang terkait insentif belum jelas dan menimbulkan ketidakpastian dalam
pengambilan keputusan. Partisipasi perlu digerakkan oleh sektor-sektor yang
terkait lahan dan beberapa lembaga swadaya masyarakat pecinta lingkungan.
Perguruan tinggi dan lembaga riset terlibat pada penelitian terkait REDD+.
Beberapa kelompok masyarakat dengan difasilitasi NGO juga sudah terlibat
dalam program REDD+ seperti kegiatan Rehabilitasi, Konservasi dan
Perlindungan Hutan Rawa Gambut Merang di Sumatera Selatan. Selama
ini pendanaan yang cair adalah dana dari Pemerintah Norwegia untuk
persiapan REDD+ dan skema karbon sukarela melalui Voluntary Carbon
Standart (VCS), Plan vivo (untuk aktivitas terkait karbon dan pemberdayaan
masyarakat).
Sejumlah perangkat REDD+ telah dibangun diantaranya: Strategi Nasional
REDD+, FREL, Measuring, Reporting, and Verification (MRV), National
Forest Monitoring System (NFMS), Sistem Informasi Pelaksanaan Safeguards
(SIS) REDD+, dan Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan
Iklim (PPI). Sejumlah peraturan untuk implementasi REDD+ serta
pemetaan Wilayah Pengukuran Kinerja REDD sudah disusun, diantaranya
adalah PermenLHK No.70/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan REDD+;
PermenLHK No.71/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Registri Nasional
PPI; PermenLHK No.72/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran,
Pelaporan dan Verifikasi Aksi dan Sumberdaya Pengendalian Perubahan
Iklim; serta PermenLHK No.73/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan
dan Pelaporan Inventarisasi GRK Nasional.
Sayangnya persiapan tersebut lebih banyak menyentuh pemerintah pusat,
belum sampai ke level daerah (sub nasional). Baru Provinsi Kalimantan
Timur yang secara aktif mempersiapkan diri mempersiapkan semua
perangkat REDD+. Pendampingan dari FCPF memacu pemda setempat
untuk berbedah diri. Seluruh lembaga/perangkat daerah, perusahaaan dan
masyarakat secara aktif diajak mempersiapkan diri. Kondissi berbeda di
daerah lain, sarana dan prasarana dan kapasitas masyarakat perlu ditingkatkan
karena banyak yang belum memadai. Kelima determinan implementasi
kebijakan REDD+ di atas belum sebepuhnya tercukupi, sehingga bisa
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dimaklumi kenapa REDD+ belum berjalan.
untuk menjaring informasi yang komprehensif penulis mengidentifikasi
beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan kendala dan hambatan
REDD+ untuk kemudian dikelompokkan ke dalam faktor-faktor yang
menghambat REDD+. Cifor (2014) menyatakan beberapa kendala dalam
implementasi REDD+, yaitu: 1) Kurangnya koordinasi, baik vertikal
maupun horizontal dan lintas sektor; 2) Terbatasnya kelompok rentan
yang menyebabkan keterwakilan yang tidak memadai, ketidaksetaraan
yang memicu terjadinya konflik; 3) Perampasan lahan oleh para elit yang
menyebabkan inefisiensi dan ketidakadilan; 4) Terbatasnya otonomi negara
dari kepentingan sektor swasta yang berkuasa; 5) Aktor-aktor internasional
sebagai faktor pendorong tunggal, yang mengakibatkan kurangnya rasa
kepemilikan dan mempersulit perumusan dan penerapan kebijakan REDD+
nasional; 6) Rendahnya kapasitas administratif dan teknis.
Semua kendala yang disampaikan tersebut terkait dengan karakteristik
aktor. Sedangkan Angelsen (2010) menyebutkan tata kelola yang lemah,
korupsi, tidak memiliki data yang baik, belum ada kemampuan dan sistem
untuk mengukur perubahan yang terjadi pada karbon hutan, ketidakjelasan
rancangan REDD+ internasional menjadi hambatan implementasi REDD+
di Indonesia. Kendala lain menurut Seymour dan Angelsen (2010) adalah
memadukan tindakan lintas instansi dan kelompok pemangku kepentingan.
Djaenuddin (2016) mengatakan ketidakpastian pasar yang tinggi yang
diakibatkan oleh belum tersedianya mekanisme transaksi karbon menjadi
penyebab belum berjalannya program REDD+ di Indonesia.
Pertanyaan yang kemudian adalah, jika kondisinya seperti itu strategi apa
yang harus dilakukan agar REDD+ diadopsi dan dapat diimplementasikan?
Program REDD+ harus segera dimantapkan tidak tergantung hasil negosiasi
negara-negara di COP, sehingga memberikan kejelasan aturan mainnya.
Keuntungan relatif dari program REDD+ berupa insentif harus jelas dan
memberi kepastian, sehingga masyarakat bisa mengambil keputusan atas
pilihan-pilihan yang ada dalam pengelolaan lahan. Demplot sebagai sarana
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pembelajaran dan show window perlu dibuat sekaligus sebagai sarana
sosialisasi program REDD+. Terimplementasinya pembayaran jasa karbon
hutan berdasarkan kinerja di Provinsi Kalimantan Timur mudah-mudahan
menjadi stimulator bagi pemda lain untuk mengikutinya.
Pengambilan keputusan melalui pendekatan di tingkat nasional dan
implementasi di tingkat sub nasional (national approach sub national
implementation) perlu digarap lebih serius, mengingat banyak inisiasi di level
sub nasional yang sudah maju tetapi karena di level nasional kebijakannya
belum siap. dalam penyiapan pembayaran insentif karbon di Kaltim yang
difasilitasi Forest Carbon Partnership Facilities, pemerintah pusat dan pemda
bersama-sama berbenah diri agar REDD+ benar-benar bisa direalisasikan.
Permen LHK tentang Tata Cara Pelaksanaan REDD+ seharusnya memberi
arah yang lebih detail dan kongkrit pada Pemerintah Daerah dan pelaksana
lainnya dalam mengimplementasikan REDD+. Selain itu kelembagaan
REDD+ di pusat dan di daerah juga harus diperjelas. Perlu penguatan
kapasitas di daerah dan masyarakat baik dalam pengukuran, pelaporan
maupun verifikasi data. Koordinasi dan jejaring kerja serta pembagian
peran yang jelas perlu dibangun untuk membentuk sinergitas program
REDD+. Sumber pendanaan untuk pembayaran insentif yang selama ini
menggantungkan sumber dana dari negara lain perlu diantisipasi dengan
mencari sumber alternatif pendanan lainnya.

5.6. Penutup
Para perencana REDD+ dan perumus kebijakan perlu menyadari bahwa
meskipun REDD+ bisa dianggap sebagai inovasi baru, tetapi sebenarnya
bukanlah sesuatu yang benar-benar baru dan ada banyak hal yang dapat
kita pelajari dari pengalaman-pengalaman terdahulu tentang konservasi
dan pengelolaan hutan. Kendala-kendala yang dihadapi dalam adopsi
dan implementasi REDD+ disebabkan oleh sifat intrinsik dari program
REDD+itu sendiri, yatu cukup rumit, tidak bisa dicoba atau diamati dan
belum memberikan manfaat langsung. Kebijakan yang ada juga belum
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lengkap untuk merealisasikan pembayaran REDD+. Selain itu faktor dari
lingkungan kebijakan juga mempengaruhi implementasi REDD+ yaitu
adanya konflik, kurang jelasnya pembagian peran dan belum terbangunnya
koordinasi serta kerjasama antar stakeholders.
Disadari bahwa bahwa pendekatan REDD+ adalah sektor berbasis lahan.
Diperlukan pembaharuan kebijakan secara luas di bidang pertanian,
pertambangan dan energi, prasarana, industri, perdagangan yang berdampak
pada hutan. Kepentingan ekonomi, politik dan kejelasan kepemilikan hutan
juga turut menentukan dinamika deforestasi dan degradasi hutan dan
lahan.
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6.1. Pendahuluan
6.1.1. Latar Belakang
Salah satu provinsi di Indonesia yang kaya dengan hasil tambang adalah
Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Provinsi ini memproduksi lebih dari
setengah total batu bara Indonesia, atau sekitar 250 juta ton per tahun,
secara kolektif kegiatan ini memberikan kontribusi proporsi terbesar dari
produk domestik bruto Kaltim. Menurut JATAM (Jaringan Advokasi
Tambang) Kaltim, pemerintah provinsi telah mengeluarkan 1.337 izin
usaha pertambangan (IUP) dan 33 kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara (PKP2B), yang meliputi 5,2 juta ha atau hampir
seperempat dari seluruh lahan di Kaltim. Jumlah ini merupakan yang
terbesar dari seluruh jumlah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi
di Indonesia (Jatam 2018a). Bahkan di Samarinda, Ibukota Provinsi Kaltim,
sebanyak 71% lahan telah dialokasikan untuk pertambangan (Johansyah
2014).
Sebenarnya komitmen Pemda Provinsi Kaltim khususnya di bidang energi
dan sumber daya mineral (ESDM) sudah tidak diragukan lagi ketika
mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No.17/2015 tentang Penataan
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Pemberian Izin dan Non Perizinan serta Penyempurnaan Tata Kelola
Perizinan di sektor Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit
di Kaltim. dalam penataan perijinan tambang tersebut, Permen ESDM
No.43/2016 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi
Kerja Khusus Pengawasan Operasional Pertambangan Mineral dan Batubara
dapat dijadikan panduan pelaksanaanya. Hasil evaluasi izin pertambangan
dari total 1404 ijin terdapat 807 ijin dan terakhir menjadi 809 ijin yang
berpotensi untuk dicabut dengan alokasi arealnya seluas 2,5 juta ha dari total
areal 5,2 juta ha yang ada. Saat ini keberadaan Pergub No.17/2015 dapat
dijadikan landasan hukum bagi Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben)
Kaltim untuk menutup pertambangan yang melanggar peraturan yang ada.
Luas total kawasan hutan produksi di Kaltim yang telah dibebani Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) baik hutan alam (3.303.760 ha)
maupun hutan tanaman (1.904.341 ha) adalah 5.208.101 ha. Sedangkan
total hutan produksi (HP Terbatas dan HP) di Kaltim seluas 5.906.145 ha
sehingga luas hutan produksi yang tidak di bebani izin pengelolaan hutan
seluas 98.044 ha (Dinas Kehutanan Kaltim, 2018). Berdasarkan Permen
LHK No.P.27/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, luas
kawasan hutan yang dapat dipinjam pakaikan untuk kegiatan tambang 10%
dari luas hutan produksi (baik sudah dan belum dibebani izin) sehingga
potensi kawasan hutan untuk pertambangan adalah 590.614 ha. Saat ini
kondisi hutan yang digunakan oleh pertambangan dengan skema Izin Pinjam
Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk eksplorasi dan eksploitasi sebanyak
146 unit dengan luasan 534.362 ha, sehingga penggunaan kawasan hutan
untuk pertambangan sudah mencapai 90,5% dari potensi luas IPPKH.
Kehadiran usaha pertambangan batubara baik yang berada di kawasan hutan
maupun yang berada di non kawasan hutan (areal penggunaan lainnyaAPL) telah memberikan dampak positif dan sekalgus juga dampak negatif.
Dampak negatif usaha tambang tidak seperti usaha-usaha lainnya terjadi
tidak hanya pada saat produksi, tetapi juga pada saat penutupan tambang
dan pasca penutupan tambang.
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6.1.2. Tujuan Penelitian
Tulisan ini bertujuan untuk: (i) menjelaskan perkembangan usaha di sektor
pertambangan di Kaltim, (ii) menganalisis kebijakan dan implementasi
usaha pertambangan di Kaltim, (iii) mengkaji teknik penurunan emisi
di sektor pertambangan, dan (iv) mengidentifikasi hambatan dan solusi
untuk mewujudkan usaha pertambangan yang menerapkan prinsip-prinsip
pertambangan yang baik.

6.1.3. Sekilas Pelaksanaan Penelitian
Alur pikir penelitian yang digunakan adalah dengan mereview program
Kaltim Green dan kemudian menganalisis peraturan perundangan yang
terkait dengan usaha pertambangan baik di tingkat pusat, tingkat provinsi
dan tingkat kabupaten/kota (Gambar 6.1). Berdasarkan analisis regulasi
tersebut kemudian dilihat lebih jauh bagaimana Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) bidang pertambangan di provinsi dan kabupaten/kota
menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) apakah ada hambatan atau
kendala yang dihadapinya. Hal yang sama juga dilakukan untuk para pelaku
usaha pertambangan apakah hambatan dan kendala yang dihadapinya dalam
menjalankan usaha bisnis pertambangannya. Berdasarkan hambatan atau
kendala tersebut dilakukan analisis celah (gap analysis) terkait dengan aturan
main yang ada dan dalam upaya mencari terobosan kebijakan yang tepat
dalam upaya penurunan emisi di sektor pertambangan.
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Gambar 6.1 Alur pikir penelitian
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persepsi responden terhadap perjalanan Green Kaltim dan perkembangan
usaha pertambangan dan upaya penurunan emisi melalui sektor
pertambangan. Data primer ini dikumpulkan dengan cara wawancara dan
diskusi langsung dengan OPD terkait dan juga pelaku usaha. Data sekunder
yang dikumpulkan meliputi jumlah usaha pertambangan yang ada di
Kaltim, kebijakan atau peraturan daerah terkait usaha pertambangan dan
jumlah produksi produk tambang. Data sekunder ini dikumpulkan dengan
cara mengunduh laporan atau hasil riset terkait usaha pertambangan dan
kunjungan langsung ke OPD bidang pertambangan. Wawancara dan diskusi
dengan OPD terkait dan juga pelaku usaha. Pengolahan data untuk kajian
peraturan perundangan menggunakan metode analisis isi (content analysis)
yang dikemukakan oleh Bungin (2001) dan pembahasannya menggunakan
pendekatan metode deskriptif kualitatif (Nawawi dan Hadari 2006).

6.2. Perkembangan Usaha di Sektor
Pertambangan
Saat ini ada sebuah perusahaan pertambangan berstatus kontrak karya (KK)
dan 18 perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B)
menandatangani amendemen kontrak yang merupakan amanat UU
No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan demikian
pemerintah telah menyesuaikan seluruh PKP2B (68 perusahaan) dan untuk
KK dengan total 31 perusahaan, masih tersisa 9 (sembilan) perusahaan yang
belum sepakat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
menyatakan bahwa dua hal yang masih sulit disepakati oleh para pemegang
KK tersebut adalah divestasi dan penerimaan negara sehingga Kementerian
ESDM akan terus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk
mempercepat proses negosiasi tersebut (Dirjen Minerba 2018).
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi
(Distamben) Kaltim terdapat 18 unit PKP2B dengan total areal seluas
640.285 ha yang berlokasi terbanyak di Kukar 8 unit, Kutim 4 unit, Kubar
4 unit, Berau 1 unit dan Paser 1 unit. Sedangkan perusahan pertambangan
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dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang aktif sebanyak 155 unit
dengan sebaran masing-masing di Kabupaten Berau 11 unit, di Kubar 8
unit, di Kukar 87 unit, di Kutim 2 unit, di Paser 15 unit, PPU 6 unit dan di
kota samarinda 26 unit (Distamben Kaltim 2017).
Terjadi perbedaan data terkait dengan jumlah PKP2B antara yang
dikeluarkan oleh Distamben dan Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltim.
Distamben mengeluarkan data PKP2B 18 unit dengan luasan 640.285 ha,
namun Dishut menyatakan perusahan PKP2B sebanyak 31 unit dengan
luasan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) seluas 59.578 ha yang
terdiri dari hutan produksi (55.547 ha) dan hutan lindung (4.031 ha)
khusus untuk PT Indominco Mandiri dan PT Intrex Sacra Raya. Sedangkan
pemegang IUP yang sekaligus pemegang IPPKH seluas 44.775 ha sehingga
total kawasan hutan yang digunakan untuk pinjam pakai seluas 104.353
ha (Dishut Kaltim 2017). Perbedaan ini menunjukkan bahwa antara kedua
OPD tersebut tidak pernah saling berkomunikasi dan berkoordinasi untuk
konsinyasi data terkait jumlah PKP2B dan juga luas kawasan hutan yang
dipinjampakaikan. Hasil validasi terhadap data yang ada di Dishut, jumlah
unit PKP2B dihitung berdasarkan jumlah IPPKH yang telah disyahkan oleh
Menteri Kehutanan sehingga bisa saja 1 perusahaan (contoh PT Indominco
Mandiri) memiliki jumlah IPPKH sebanyak 5 unit di Kutim dengan hasil
rekapan jumlah total PKP2B nya hanya sebanyak 15 unit. Kondisi serupa
juga terjadi dengan data tambang, ada perbedaan data terkait total IUP di
Kaltim (Rupang 2017).

6.3. Kebijakan dan Implementasi Sektor
Pertambangan di Lapangan
Kebijakan publik diberikan pengertian sebagai suatu keputusan yang
dikeluarkan oleh seorang pejabat publik baik yang tertulis maupun tidak
tertulis sehingga seorang pejabat publik harus berhati-hati mengeluarkan suatu
pernyataan karena dapat dianggap sebagai suatu kebijakan. Kebijakan publik
yang akan dibahas saat ini adalah kebijakan yang tertulis yang dikeluarkan oleh
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suatu institusi yang resmi dalam bentuk peraturan perundangan di bidang
pertambangan. Sejak kehadiran UU No.4/2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara seharusnya semua perjanjian kontrak karya (KK) yang
ada baik pertambangan mineral dan batubara harus sudah diganti menjadi
izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Namun dalam pelaksanaannya,
pemerintah mengabaikan sendiri aturan main yang sudah dibuatkan karena
tekanan politik dan ekonomi dari para pelaku tambang sehingga baru tahun
2016 (menunda selama 7 tahun) dilakukan negosiasi dengan pemegang
kontrak karya dengan membahas terkait perubahan izin dan divestasi saham
serta pembangunan pabrik pengolahan mineral (smelter).
Sejak diberlakukannya UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah,
semua kewenangan dari kegiatan sektor pertambangan beralih dari
pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota hanya diberikan kewenangan untuk mengelola kegiatan
pemanfaatan tidak langsung dari keberadaan panas bumi di wilayahnya untuk
kegiatan pariwisata dan obyek wisata, tetapi tidak punya kewenangan terkait
pemanfaatan panas bumi langsung. Sebagai contoh Dinas Pertambangan
dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara masih tetap eksis dan tidak
dibubarkan karena masih mengelola keberadaan panas bumi melalui sumursumur air panas untuk dijadikan lokasi wisata. Sejauh ini hanya Kabupaten
Kukar yang masih melakukan survei potensi panas bumi di wilayahnya.
Saat ini Distamben Kukar tidak lagi mengurus usaha pertambangan yang
paling banyak di wilayah Kaltim baik dari perusahaan tambang berstatus
PKP2B maupun perusahaan pemegang IUP karena semua kegiatan
pengurusan izin pertambangan dan pemantauan serta evaluasi dari
pelaksanaan izin tersebut diambil alih oleh pemerintah provinsi dalam hal
ini Distamben Provinsi Kaltim. Walaupun saat ini di Kabupaten Kukar
masih terdapat 87 unit izin pertambangan yang aktif dari jumlah total 100
unit perusahaan. Kerusakan lingkungan akibat usaha pertambangan batu
bara tidak saja disebabkan oleh kehadiran otonomi daerah, tetapi juga
oleh mekanisme pasar. Saat itu harga batubara melonjak hingga $100 per
ton. Hal ini mendorong investasi besar-besaran di sektor pertambangan
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batubara. Pihak perusahaan sering dianjurkan untuk menerapkan “good
mining practice” untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang
ditimbulkan akibat kegiatan pertambangan. Akan tetapi hal ini berpulang
lagi kepada perusahaan itu sendiri mau menerapkan prinsip tersebut atau
dengan sengaja meninggalkannya.
Peralihan kewenangan sektor pertambangan ke pemerintah provinsi
(keberadaan UU No.23/2014) ternyata sedikit terjadi perubahannya ketika
masih pengurusan usaha pertambangan masih berada di bawah pemda
kabupaten/kota. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dari seorang
responden dari perusahaan besar yang bergerak di tambang batubara di Berau
yang menyatakan bahwa keluarnya UU No.23/2014 sedikit berdampak pada
perusahannya karena keputusan dan persetujuan perijinan lebih lama dan
berbiaya tinggi. dalam hal ini biaya tinggi bisa juga berbanding lurus dengan
lamanya proses pengeluaran persetujuan perizinan sehingga pemohon izin
harus bolak balik ke Samarinda. Dijelaskan juga bahwa ketika Distamben
Kabupaten masih ada, semua perijinan usaha jasa pertambangan bisa
terlayani di kabupaten sehingga membantu proses perijinan yang cepat.
Ketika responden ditanyakan apakah mereka setuju atas kebijakan
pemerintah pusat (Kementerian ESDM) untuk meningkatkan produksi
batubara sebesar 100 juta ton di tahun 2018. Jawabannya tidak setuju karena
peningkatan jumlah produksi batubara yang signifikan akan mempengaruhi
biaya produksi yang sudah ditetapkan perusahaan. Peningkatan produksi
yang layak bagi perusahaan adalah 15 persen sehingga tidak memberatkan
perusahaan dari segi biaya, tenaga dan waktu. Hambatan terbesar yang
dihadapi oleh pelaku usaha pertambangan adalah (i) kebijakan tentang
perijinan usaha dan operasional khususnya AMDAL, IPPKH dan izin
pemanfaatan kayu; (ii) lingkungan sekitar usaha tambangan yang tidak
kondusif, dan (iii) penguasaan lahan di kawasan budi daya kehutanan (KBK)
oleh pihak-pihak tertentu/masyarakat.
Pilihan yang ditawarkan apakah istilah yang tepat terkait usaha tambang yang
ramah lingkungan atau usaha tambang berkelanjutan, responden menjawab
dengan tepat bahwa usaha tambang berkelanjutan tidak tepat karena usaha
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tambang memang tidak berkelanjutan dengan melihat bahan tambang yang
masuk kategori sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (non-renewable
resources). Pelaku usaha tambang lebih senang disebut sebagai usaha
tambang yang ramah lingkungan. Padahal pengamat usaha petambangan
dari Universitas Mulawarman (Dr. Ibrahim) menegaskan tidak ada dalam
praktiknya ada usaha tambang yang ramah lingkungan dan semua kegiatan
usaha tambang merusak bentang alam kecuali kegiatan reklamasi bekas
tambang dilakukan dengan baik dan benar.
Persoalan yang muncul dalam Permen LHK No.P.50/2017 adalah pemegang
IUPHHK baik hutan alam dan hutan tanaman yang sudah memiliki sertifikasi
pengelolaan hutan lestari (SPHL) dapat diberikan izin pertambangan kecuali
IUPHHK yang memiliki SPHL dengan nilai “baik” sebagaimana tercantum
dalam Pasal 12. Ketentuan ini berbeda 100 persen dari substansi Permenhut
No.P.16/2014 yang digantikannya, dimana Permenhut No.P.16/2014 tidak
mencantumkan sama sekali klausul IUPHHK yang sudah bersertifikat SPHL
untuk dilakukan izin pertambangan di wilayahnya. Tim sedang menelurusi
kenapa klausul tersebut muncul karena pada draft penyusunannya Dirjen
Pengelolan Hutan Produksi Lestari (PHPL) merasa tidak mengusulkan
klausul tersebut sebagaimana hasil wawancara Tim Peneliti dengan pejabat
yang berwenang di PHPL sehingga kasus ini perlu diverifikasi dan divalidasi
oleh Dirjen Planologi dan Tata Kehutanan dan Lingkungan (PTKL) sebagai
pengusung dan penanggung jawab terbitnya Permen LHK No.P.50/2016.
Penjelasan dari Direktorat Jenderal PHPL dapat diterima secara logika,
program SPHL adalah program unggulan dan menjadi Indeks Penilaian
Kinerja (IPK) nya sehingga tidak mungkin programnya sendiri dihancurkan
sendiri dengan masuknya izin tambang di IUPHHK yang bersertifikasi PHL.
Pengalaman di lapangan pola operasional pertambangan di kawasan hutan
bersifat sporadis dan acak karena perusahaan akan lebih mendahulukan
kawasan hutan dengan potensi kandungan tambangnya yang tinggi tanpa
peduli dengan kelestarian hutannya. Prinsip perusahaan tambang adalah
bagaimana melakukan eksploitasi tambang secepat mungkin dengan biaya
murah dengan hasil keuntungan yang tinggi.
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Permen LHK No.P.27/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman
Pinjam Pakai Kawasan Hutan menyatakan bahwa IPPKH untuk
kegiatan pertambangan tidak diberikan pada Kawasan Hutan Produksi
yang dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang telah
memperoleh sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan
nilai “baik”, kecuali kegiatan IPPKH yang berdasarkan hasil penilaian tidak
mengganggu kelestarian dan kelanjutan usaha pemanfaatan hasil hutan
kayu. Penilaian kelestarian dan keberlanjutan IUPHHK dilakukan oleh Tim
yang dikoordinasikan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi (BLI)
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan anggota dari unsur
Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang
pengelolaan hutan produksi lestari dan dapat dibantu oleh tenaga ahli dari
perguruan tinggi yang mempunyai disiplin ilmu di bidang kehutanan.
Peraturan tersebut direvisi oleh Permen LHK No.P.27/MenLHK /Setjen/
Kum.1/7/2018, pertimbangan teknis bukan oleh BLI lagi tapi oleh eselon
satu teknis yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan
hutan produksi lestari.
Bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa tidak akan pernah ada usaha
tambang yang bisa dilokalisir dalam satu hamparan. Hal ini disebabkan
karena lokasi keberadaan kandungan batubara di lapangan mengikuti alur
tertentu sehingga lokasi pengerukan tambang (mining pit) bersifat sporadis
mengikuti arah areal kandungan batubara berada. Pola operasional usaha
tambang yang sporadis ini akan membuat areal kawasan IUPHHK menjadi
terfragmentasi dan sudah tidak layak lagi dinilai sebagai IUPPHK yang
mampu mengelola hutannya secara lestari. Memang seharusnya pemberian
IPPKH yang tepat dan logis pada areal konsesi IUPPHK yang bernilai
“buruk”. Hal ini sebagai dorongan atau insentif bagi pemegang IUPHHK
berpredikat buruk untuk mengelola areal konsesinya dengan baik karena
kalau tidak dikelola dengan baik dan akan dimasukkan IPPKH sehingga
lambat laun arealnya akan berkurang dan pemegang IUPHHK tersebut
tidak akan mendapatkan kompensasi dari pemegang IPPKH karena di areal
konsesinya memang tidak investasi yang sudah ditanamnya baik berupa
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areal tegakan tanaman HTI, pembuatan jalan utaman dan juga bangunan
kantor atau bangunan fasilitas kerja lainnya.
Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab Pendahuluan, Pemda Kaltim
telah berkomitmen untuk melakukan perubahan dalam pengurusan
dan pengelolaan sumber daya alamnya melalui penerbitan Pergub
No.7/2015 dan sekarang Pergub tersebut sudah diperpajang menjadi
Pergub Kaltim No.1/2018 tentang Penataan Pemberian Izin dan Non
Perizinan Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit. Pergub
No.1/2018, yang merupakan kebijakan perpanjangan dari Pergub Kaltim
No. 7/2015, memiliki lima kelemahan utama, yaitu (1) seharusnya pergub
ini tidak hanya terkait moratorium, tetapi juga harus mampu mendorong
terjadinya audit pada IUP yang sudah ada; (2) moratorium ini sebaiknya
berbasis daya dukung dan prasyarat keselamatan alam dan rakyat dan
tidak berbasis waktu karena pasca deforestasi tidak memiliki waktu cukup
untuk pemulihan lingkungan; (3) Kaltim sudah waktunya punya kebijakan
ekonomi yang melampaui moratorium, yaitu transformasi dari ekonomi
berbasis tambang ke sektor ekonomi lain yang berkelanjutan, karena
menurut Pemprov Kaltim ada potensi 2,4 juta ha lahan yang bisa digarap
berasal dari 809 IUP yang telah dicabut dan masa izinnya telah berakhir;
(4) mestinya sasaran moratorium tidak hanya tambang batubara, tetapi juga
jenis tambang lain, seperti tambang batu kapur, pabrik semen, dan emas.
Hal ini karena paradigma pembangunan ekonomi yang bertumpu pada
model pengerukan dan pembongkaran tanah sudah usang dan layak untuk
ditinggalkan; dan (5) tidak ada jaminan bahwa setiap pergantian gubernur
akan tetap mempertahankan kebijakan gubernur yang lama dalam hal ini
ada bukti empiris bahwa setiap ganti gubernur maka akan berganti juga
kebijakannya (Jatam Kaltim, 2018b).
Salah satu kegiatan evaluasi peraturan perundangan di bidang reklamasi
sudah dilakukan oleh Nugroho dan Yassir (2017) dengan tujuan untuk
mengetahui sejauh mana peraturan-peraturan tersebut memenuhi konsep
restorasi ekologi. Metode penelitian ini adalah desk study dengan bahan
utama regulasi yang berkaitan dengan kegiatan reklamasi dan rehabilitasi

99

Membumikan Program REDD+ di Kalimantan Timur

lahan pasca-tambang batubara. Analisis data dilakukan dengan metode
analisis isi. Kajian difokuskan pada tiga aturan teknis yang mengatur
pedoman reklamasi maupun pedoman penilaian keberhasilan reklamasi
pasca-tambang yaitu Peraturan Menteri ESDM No.7/2014, Permenhut
No.P.60/Menhut-II/2009, dan Permenhut No.P.4/Menhut-II/2011. Setiap
peraturan perundangan dikaji secara komprehensif apakah peraturan tersebut
sudah memuat dan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan beberapa
kriteria restorasi ekologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada
peraturan yang memenuhi semua kriteria restorasi ekologi. Semua regulasi
telah memuat kewajiban rehabilitasi atau reklamasi serta evaluasi tetapi tidak
ada satupun regulasi yang memuat pelarangan penggunaan tanaman invasif.
Kesimpulan penelitian ini adalah regulasi tentang rehabilitasi dan reklamasi
pasca-tambang batubara di Indonesia belum sepenuhnya sejalan dengan
konsep ekologi restorasi karena hanya memuat sebagian dari kriteria dan
indikator restorasi ekologi sehingga masih diperlukan penyempurnaan agar
perbaikan dan pemulihan lahan pasca-tambang dapat memenuhi konsep
restorasi ekologi.

6.4. Teknik Penurunan Emisi
di Pertambangan
Program penurunan emisi di Kaltim seharusnya lebih ditargetkan atau
ditujukan kepada faktor pendorong terjadinya deforestasi antara lain: (i)
sektor perkebunan kelapa sawit (51%), (ii) sektor kehutanan terkait hutan
tanaman, overlogging dan illegal logging (29%), (iii) sektor pertambangan
(10%), (iv) sektor pertanian dan pembukaan lahan tanpa ijin (9%), dan
(v) sektor perikanan untuk tambak (1%) (DDPI Kaltim, 2019). Program
penurunan emisi tersebut masih menyisakan kurangnya keterlibatan Dinas
Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Dinas Pertambangan dan Energi
(Distamben) dan tingkat provinsi sehingga perlu didorong partisipasi dan
intensitasnya sebagai upaya peningkatan pemahaman tentang program
penurunan emisi di sektornya.
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Terkait Tata Ruang Provinsi 2016, DKP sebenarnya sudah melakukan
penataan ruang untuk sisi darat saja khususnya bidang tambak, tetapi
untuk sisi laut belum dilaksanakan padahal ekosistem laut memiliki potensi
yang sangat besar untuk penurunan emisi (blue carbon). Khusus untuk
Distamben memang masih belum ada program penurunan emisi di sektor
pertambangannya sehingga hal ini perlu digali lebih lanjut secara mendalam.
Berdasarkan data terkini dari Distamben Provinsi Kaltim bahwa ada lahan
bekas tambang seluas 2,5 juta ha yang ditinggalkan oleh perusahaan tambang
yang sudah ditutup atau dicabut perijinannya sehingga dapat dicanangkan
lebih lanjut untuk mendukung program penurunan emisi di Kaltim.
Saat ini di Kaltim tercatat sekitar 100.000 ha kawasan hutan terpakai
untuk tambang dari total 14 juta ha kawasan hutan yang dimilikinya.
dan kebanyakan perusahan yang memanfaatkan kawasan hutan adalah
perusahaan besar yang memiliki ijin pertambangannya melalui Perjanjian
Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKB2B) dan dikeluarkan
pemerintah pusat. Pengeluaran ijin tersebut ternyata dilakukan tanpa
mempertimbangkan proses pendataan kandungan mineralnya dan tanpa
melihat kondisi lahan yang akan di tambang. Di satu sisi, kehadiran
perusahaan tambang batubara memberi kontribusi yang signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi Kaltim, di sisi lain tumbuh berkembangnya sektor
pertambangan batubara juga menimbulkan masalah tidak hanya berkaitan
dengan isu lingkungan saja, tetapi juga masalah kesehatan, deforestasi dan
degradasi kawasan hutan.
untuk itu diperlukan usaha pencegahan dan perbaikan, dan salah satunya
adalah dengan melakukan rehabilitasi lahan pascatambang melalui
kegiatan reklamasi dan revegetasi. Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltim telah
mendorong program reklamasi lahan pasca-tambang dengan biaya murah,
mudah, dan teknologi sederhana. Dishut Kaltim juga telah menginisiasi
pembentukan Forum Reklamasi Hutan yang keanggotaannya berasal dari
pelaku usaha tambang. Forum ini bertujuan untuk memfasilitasi dan
mengkaji aturan‑aturan mengenai kegiatan reklamasi dan revegetasi lahan
pasca-tambang (Tjahjono 2017).
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Sebenarnya aturan main mengenai reklamasi di areal hutan sudah diatur dalam
Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut P.04/2011) yang isi regulasinya
sudah dilakukan pembicaraan dan diskusi dalam Forum Reklamasi Hutan.
Usaha tambang di kawasan hutan reklamasi pasca tambangnya tidak hanya
menutup lubang tambang, tapi juga sekaligus melakukan penanaman pohon
(revegetasi). Kewajiban menanam tersebut oleh perusahaan tambang tidak
hanya difokuskan di areal tambang yang dipinjam pakai, tetapi juga wajib
untuk merehabilitasi hutan dan lahan kritis (RHL) di luar areal tambang yang
masih berada dalam satu hamparan Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan
lokasi tambang berada. Misalkan sebuah perusahaan tambang menggunakan
areal hutan yang dipinjamkan seluas 1000 Ha. Selama melakukan
penambangan, perusahaan wajib mereklamasi dan merehabiltasi hutan yang
luasnya 100 ha, juga dibebani tugas tambahan untuk melakukan RHL di
tempat lain, tapi masih di dalam satu kawasan hutan atau satu hamparan
DAS dengan luas yang sama. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dan
menanggulangi risiko lingkungan karena usaha tambang ini tidak lepas dari
keberadaan lubang tambangnya tetapi dampaknya yang lebih luas terhadap
lingkungan sekitarnya.
Reklamasi lahan pasca-tambang di Provinsi Kalimantan Timur masih
sangat terbatas dilaksanakan. Dari sekitar 1.200 perusahaan tambang yang
beroperasi, hanya sebagian kecil (5%) saja yang berhasil memenuhi kewajiban
melakukan reklamasi. Umumnya yang melakukan reklamasi dengan baik
dan benar adalah perusahaan-perusahaan besar, sedangkan perusahaanperusahaan kecil masih banyak yang mengabaikannya. Reklamasi lahan
pasca-tambang sebenarnya tidak hanya diwajibkan bagi perusahaan tambang
batubara, tetapi juga untuk semua kegiatan penambangan, termasuk galian
C yang kini marak dilakukan di berbagai daerah.
Subarudi et al (2019) menyatakan bahwa realisasi pelaksanaan reklamasi
di Kaltim pada areal tambang di kawasan hutan hanya mencapai 1.757,26
ha dan masih kesulitan untuk dihitung persentase realisasinya karena data
dan informasi kegiatan reklamasinya tidak mencantumkan periode waktu
pelaksanaannya. untuk itu digunakan asumsi lahan yang harus direklamasi
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di Kalimantan Timur sekitar 30% dari luas IPPKH (150.604 ha) yaitu
45.181 ha, maka realisasi pencapaian target reklamasinya masih sangat
rendah (4%). Disamping itu realisasi kegiatan RHL sebagai tugas tambahan
dari pemegang IPPKH masih tetap rendah (32%) dan hasil kegiatan RHL
yang telah diserahkan juga masih sangat rendah (9%) dari luas areal yang
ditargetkan untuk direhabilitasi (28.018 ha) sehingga perlu dilakukan
percepatan realisasinya dan pemberian sanksi hukum bagi pemegang IPPKH
yang tidak melaksanakan reklamasi hutan sesuai dengan target dan sasaran
yang telah menjadi kewajibannya.
Data realisasi reklamasi dan rehabilitasi hutan yang relatif rendah menunjukkan
bahwa sejauh ini belum ada kemauan kuat dari pemerintah pusat ataupun
pemerintah di daerah untuk mendorong reklamasi lahan pasca tambang.
Padahal jika kegiatan reklamasi dan rehabilitasi hutan menjadi komitmen
bersama, maka biaya untuk reklamasi atau merevegetasi lahan bisa relatif
lebih murah. Hal ini tidak terjadi karena masing-masing sektor masih tetap
mempertahankan ego sektoralnya, padahal kalau reklamasi dan rehabilitasi
hutan bisa dikolaborasikan akan menurunkan biaya pelaksanaannya.
Ada contoh sukses pelaksanaan reklamasi dan rehabilitasi hutan oleh
pemegang IPPKH di tengah masih banyaknya perusahaan pertambangan
yang nakal dan tidak melaksanakan reklamasinya dengan benar. Salah
satunya adalah PT. Mahakam Jaya Lestari yang beroperasi di Desa Kutai
Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kukar yang telah merealisasikan
hampir seluruh areal tambangnya, yaitu 92,70% sesuai ketentuan dalam
Permenhut No.P.38/2012. Kegiatan reklamasi dan revegetasi pada tahap I
dan II telah terealisasi dengan baik, dengan keberhasilan lebih dari 80%.
Hanya sebagian kecil saja dari areal bekas ekstraksi tambang batubaranya
belum dilakukan penutupan kembali (Syaprudin et al 2014).
dalam pelaksanaan program penurunan emisi di Kaltim, Dewan Daerah
Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim sudah mendapatkan mandat untuk
penyelesaian dokumen penurunan emisi dan setelah penyusunanannya
selesaikan dapat dilaporkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim untuk
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menyusun langkah-langkah konkrit apa saja yang perlu ditindaklanjuti.
dalam hal ini Sekda diharapkan sudah mulai menyusun anggaran dan besaran
alokasinya untuk penurunan emisi setelah jelas jumlah total anggaran yang
dibutuhkan dan darimana pos-pos anggaran tersebut akan diambil. Hal
terpenting dalam penyusunan RPJM (2019-2030) adalah RPJM bukan
hanya memuat program penurunan emisi saja tetapi juga diikuti dengan
pengalokasian anggaran sehingga paling tidak sudah ada bentuk komitmen
dari Pemda Kaltim terkait berapa besaran anggaran yang diperlukan untuk
program penurunan emisi.

6.5. Hambatan dan Solusi
Hambatan terbesar yang dihadapi oleh pelaku usaha pertambangan adalah
(i) kebijakan tentang perijinan usaha dan operasional khususnya AMDAL,
IPPKH dan izin pemanfaatan kayu; (ii) lingkungan sekitar usaha tambangan
yang tidak kondusif, (iii) penguasaan lahan di kawasan budi daya kehutanan
(KBK) oleh pihak-pihak tertentu/masyarakat, (iv) kerusakan dan pencemaran
tambang yang bersifat tidak pulih, (v) reklamasi dan rehabilitasi hutan
dilaksanakan hanya pada areal terganggu dan bukan keseluruhan areal, dan
(vi) penegakan hukum yang lemah.
Kebijakan tentang perijinan yang sekarang telah beralih dari pemda
kabupaten/kota ke pemda provinsi dipandang sebagai memperpanjang
rantai birokrasi dan juga meningkatkan biaya pengurusannya karena jauh
dari lokasi tambangnya. Demikian juga dalam pengurusan AMDAL-nya,
sebelumnya perusahaan dapat mengurus dokumen AMDAL di tingkat
kabupaten/kota terdekat dengan lokasi usaha tambangnya, sekarang harus
mengurus ke tingkat provinsi sehingga akan menambah biaya operasional
pengurusannya. Hal yang sama juga terjadi dalam pengurusan IPPKH dan
izin pemanfaatan kayu (IPK) dari kawasan hutan yang dipinjampakaikan
harus mengurus rekomendasi IPPKH dan IPK ke Dinas Kehutanan Provinsi
(Samarinda).
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Lingkungan sekitar usaha tambang yang tidak kondusif ditandai masih
banyak pihak-pihak di luar lembaga pemerintahan yang mengaku berjasa
dalam bidang pengamanan dan keselamatan dari perusahaan sehingga mereka
meminta kompensasi atas jasa pengamanan dan keselamatan yang “telah”
mereka berikan. Di samping itu masih adanya perusahaan tambang yang
telah memiliki IPPKH di kawasan hutan yang telah dikelola oleh pemegang
izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) mendapatkan tekanan
dari pemegang IUPHHK untuk memberikan kompensasi dalam penggunaan
kawasan hutan dalam bentuk cash ataupun dalam bentuk bagi hasil jumlah
ton batubara yang diproduksinya dan menitipkan fee dari prosentase harga
penjualan batubara yang diproduksinya. Hal ini terjadi karena kebijakan
pemerintah berupa Permen LHK No.P.50/2015 tentang IPPKH Pasal 7 yang
menyatakan bahwa penggunaan fasilitas bersama antara pemegang IUPHHK
dan IPPKH dilakukan dengan perjanjian kerjasama atau dilakukan dengan
pendekatan bisnis to bisnis (B to B) sehingga hal ini seringkali menjadi konflik
pengelolaan yang berlarut-larut tanpa penyelesaian yang pasti. Walaupun
keberadaan konflik tersebut sudah dilaporkan baik kepada pihak pemberi
IPPKH (Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan-PKTL) maupun
ke pihak pemberi IUPHHK (Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi LestariPHPL). Langkah akhir yang dilakukan oleh pemegang IPPKH adalah
melaporkan kasus konflik tersebut kepada Lembaga Ombudsman karena
persoalannya berada di tingkat birokrasi kepemerintahan.
Pengalaman penulis sebagai ketua tim penyelesaian konflik antara pemegang
IUPHHK dan IPPKH sebagaimana permintaan dari Lembaga Ombudsman
menemukan bahwa pemegang IPPKH sudah dua tahun memiliki IPPKH
tetapi belum dapat beroperasi karena belum selesai “negosiasinya” dengan
pemilik IUPHHK hutan tanaman. Pemegang IPPKH merasa permintaan
besaran kompensasi dari pemegang IUPPHK dinilai sudah di luar batas
kewajarannya sehingga tidak pernah mendapatkan titik temu. Hal ini sesuai
dengan tuntutan Pasal 19 huruf (e) bahwa “Pemegang IPPKH menyampaikan
pernyataan dalam bentuk akta notariil bersedia mengganti biaya investasi
pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/ pemegang IUPHHK, dalam
hal areal IPPKH berada dalam areal kerja pengelolaan hutan/IUPHHK”.
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Ketika Tim Penyelesaian konflik tiba di lokasi areal IPPKH ternyata tidak
ada investasi yang sudah dilakukan oleh pemegang IUPHHK berupa
pembangunan jalan, areal hutan yang sudah ditanami tanaman Akasia, dan
keberadaan bangunan kantor atau tempat kerja sehingga Tim mengambil
kesimpulan bahwa pemegang IPPKH tidak harus membayar ganti rugi
investasi karena faktanya memang tidak ada biaya investasi yang telah
dikeluarkan oleh pemegang IUPHHK. dalam laporan akhirnya Tim
merekomendasikan agar tidak terjadi lagi konflik di masa yang akan datang
antara pemegang IPPKH dan pemegang IUPPHK, maka pemberian kedua
izin tersebut harus dilakukan dengan sistem satu atap oleh satu dirjen,
yaitu Dirjen PHPL karena lokasi memang lokasinya berada di kawasan
hutan produksi. Argumentasi lainnya adalah agar Dirjen PKTL lebih
fokus mengurus tugas pokok dan fungsi (tupoksi) nya sebagai penanggung
jawab bidang penatagunaan kawasan hutan daripada disibukkan waktu dan
tenaganya untuk proses pengurusan IPPKH yang mana jika terjadi konflik
IPPKH dengan IUPHHK juga tidak pernah dapat diselesaikan secara
tuntas.
Persoalan lain yang dihadapi oleh pelaku pertambangan adalah adanya
penguasaan lahan di kawasan budi daya kehutanan (KBK) oleh pihak-pihak
tertentu/masyarakat sehingga dalam operasionalnya pemegang IPPKH
harus memberikan fee kompensasi kepada masyarakat yang mengklaim
lahan “milik”nya digunakan oleh perusahaan untuk wilayah operasional
usaha tambangnya dengan jumlah yang cukup lumayan besar. Hal ini sudah
menjadi kewajiban pemegang IPPKH untuk memberikan kompensasi
kepada masyarakat yang ada di lokasi tambangnya.
Permasalahan lain dari kegiatan usaha pertambangan adalah timbulnya
kerusakan dan pencemaran yang bersifat tidak dapat pulih (irreversible
damages), karena sekali suatu daerah dibuka untuk operasi pertambangan,
maka daerah tersebut berpotensi menjadi rusak untuk selamanya. Kegiatan
reklamasi pasca tambang dilakukan untuk mengembalikan kondisi lahan
bekas tambang ke kondisi awalnya. Sebenarnya Pemerintah Indonesia telah
menetapkan berbagai peraturan yang mewajibkan kegiatan reklamasi dan
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rehabilitasi pasca-tambang, namun kegiatan evaluasi terhadap peraturan
tersebut belum banyak dilakukan dalam kaitannya dengan konsep ekologi
restorasi. Kegiatan rehabilitasi dan reklamasi pasca-tambang batubara di
Indonesia belum sepenuhnya sejalan dengan konsep ekologi restorasi karena
hanya memuat sebagian dari kriteria dan indikator restorasi ekologi sehingga
masih diperlukan penyempurnaannya agar perbaikan dan pemulihan lahan
pasca-tambang dapat memenuhi konsep restorasi ekologi yang benar.
Heryansyah (2015) menyatakan bahwa implementasi PP No.78/2010
tentang Reklamasi dan Pascatambang belum berjalan secara maksimal karena
pelaksanaan reklamasi dilakukan hanya pada lahan terganggu yang sudah tidak
aktif lagi atau tidak digunakan lagi pada tahap operasi produksi, tetapi tidak
dilakukan reklamasi pada keseluruhan lahan tersebut. Hal ini mengakibatkan
masih adanya lahan yang rusak dari kegiatan pertambangan yang berdampak
pada kerusakan lingkungan ekosistem di wilayah pertambangan tersebut.
Kerusakan lingkungan tersebut bertambah parah akibat kurang tegasnya
Distamben Kutai Kartanegara dalam pemberian sanksi administratif kepada
perusahaan tambang yang melanggar peraturan yang ditetapkan mengenai
kewajiban perusahaan dalam pelaksanaan reklamasi dan sehingga terkesan
ada kegiatan “pembiaran” terhadap perusahaan “nakal” tersebut.
Persoalan masih banyaknya perusahaan tambang yang tidak melaksanakan
reklamasinya dengan baik, namun masih terus beroperasi disebabkan oleh
lemahnya monev dan tidak tegasnya penegakan hukum. Penegakan hukum
yang lemah diindikasikan pemberian sanksi yang memang lemah dalam
substansi aturannya. Indikasi lainnya adalah sudah diberikan sanksi tetapi
tetap tidak melaksanakan kewajiban reklamasinya. Menurut Ribot dan
Peluso (2003), penguasaan SDA yang mempunyai rente ekonomi yang
tinggi dijadikan alat kekuasaan oleh pelaku usaha tambang. Kondisi ini
menyebabkan penguasa sumberdaya, baik pemilik IUP maupun IPPKH,
dengan “amunisi” yang dimilikinya tersebut, dapat mempengaruhi pihak
yang terlibat dalam pengurusan izin tambang atau reklamasi agar bertindak
dan berperilaku untuk mendukung kepentingannya (Zubayr et al 2014).
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Konflik kepentingan (conflict of interest) masih saja terus berlangsung di
dalam perumusan kebijakan pertambangan nasional sehingga perlu dibentuk
sebuah komisi pengawas pertambangan yang tugas pokok dan fungsinya
memonitor dan mengevaluasi setiap langkah dan kebijakan yang dikeluarkan
oleh Kemen ESDM dan sekaligus menyusun tata kelola pertambangan yang
baik.
Solusi yang ditawarkan terhadap persoalan atau permasalahan yang
dihadapi pelaku usaha tambang adalah sebagai berikut: (1) revisi Permen
LHK No.P.27/2018, (2) Distamben Kaltim menerapkan prinsip tata kelola
yang baik dalam pengurusan usaha tambang, (3) penerapan audit perijinan
dan audit lingkungan, (4) penyiapan diri untuk berpindah dari ekonomi
berbasis ekstraksi SDA ke ekonomi berbasis manufaktur, (5) integrasi
program penurunan emisi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah
Daerah (RPJMD) 2008-2013, (6) percepatan transfer ekonomi melalui
pembangunan industri CPO dan turunannya, (7) pembenahan peraturan
daerah terkait pengurusan usaha tambang, dan (8) pergantian istilah usaha
tambang yang ramah lingkungan.
Di samping itu, keberadaan UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
yang menarik kewenangan sektor pertambangan dari pemerintah daerah
kabupaten/kota ke pemerintah daerah provinsi. Namun kenyataannya
pengurusan dan pengelolaan usaha tambang tidak berubah dibandingkan
dengan kondisi saat dipegang oleh pemerintah kabupaten/kota. Hal ini
menuntut reformasi birokrasi di Distamben Kaltim agar proses pengurusan
dan pengelolaan usaha tambang dapat dilakukan secara transparan, akuntabel,
efektif dan efisien, responsif dan adil (prinsip tata kelola yang baik).
Pemda Kaltim dapat melakukan audit perizinan terhadap usaha
pertambangan yang dapat dimulai dari pengelolaan reklamasi mulai
kewajiban dana Jaminan Reklamasi (Jamrek) dan Pascatambang yang sejak
Mei 2017 sudah dilakukan melalui Koordinasi Sektor Usaha Pertambangan
(Korsup) Minerba KPK yang menyatakan bahwa 60 persen IUP Kaltim
belum menyetor Jamrek, termasuk 10 IUP yang tidak kunjung menyetor
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hingga batas waktu 23 Agustus 2017. Di samping audit perizinan, Pemda
Kaltim dapat melakukan audit lingkungan yang dimulai dari 17 perusahaan
tambang yang meninggalkan lubang tambang batubara tanpa reklamasi
sehingga menyebabkan meninggalnya puluhan anak-anak di lubang
tersebut. Namun hingga kini 17 perusahaan tersebut tak kunjung diberikan
sanksi maksimal dan dilanjutkan dengan pencabutan izinnya (Jatam Kaltim
2018b)
untuk menghindari ketergantungan Pemerintah Provinsi Kaltim terhadap
kegiatan usaha tambang yang merupakan sumber daya alam yang akan
habis dan tidak dapat diperharui (non renewable resources), maka Pemerintah
Kaltim harus sudah mulai menargetkan jangka waktu pemanfaatan tambang
dan hasil pendapatannya dialihkan kepada industri manufaktur yang lebih
ramah lingkungan dan mampu menjaga kesinambungan usahanya. Hal ini
seharusnya dilakukan Pemda Kaltim sejak 15 tahun yang lalu sehingga ketika
harga batubara di pasar internasional jatuh, Pemda Kaltim tetap melaksanakan
pembangunan Kaltim Green dengan lancar dan konsisten. Pemda Kaltim juga
seharusnya sudah mempunyai rencana untuk memulai transfer ekonominya
dari ekonomi berbasis ekstraksi sumber daya alam (SDA) menjadi ekonomi
berbasis manufaktur. dalam hal ini usulan Jatam Kaltim perlu ditindak
lanjuti dengan menetapkan kapan batas waktu Kaltim menghentikan usaha
pertambangan karena saat ini saja sudah ada areal seluas 2,5 juta Ha yang
ditinggalkan oleh pemilik tambang untuk digunakan sebagai modal dasar
pembangunan ekonomi berbasis manufaktur. Penulis setuju sekali jika lahan
bekas tambang tersebut ditanami dengan tanaman perkebunan cokelat
(Theobroma cacao) dan sekalian dibangunkan pabrik pengolahan coklatnya.
Hal ini sejalan dengan langkah Pemda Kalimantan Tengah (Kalteng) yang
coklatnya sudah mulai dilirik pasar Eropa. Di tengah kesulitan akses pasar di
dalam negeri, produk cokelat yang dihasilkan petani kakao di Kalteng justru
mulai merambah pasar di Eropa. Hasilnya memuaskan dan produksi 1000
bar (batang) coklat terjual habis (Kompas 2019).
Pada saat ini Pemda Kaltim akan melakukan evaluasi ulang terhadap
RPJMD Kabupaten/Kota, sehingga apa yang sudah dilakukan provinsi
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dalam penurunan emisi akan dapat dilakukan oleh Kabupaten Kota
sehingga efektivitas pelaksanaan penurunan emisinya dapat tercapai. Pemda
Kaltim setuju dalam penyusunan program penurunan emisi ini harus
diakselerasikan ke dalam penyusunan rancangan RPJMD Provinsi Kaltim
tahun 2018-2023 sehingga Bappeda masih pada posisinya untuk melakukan
kajian akademiknya. Dari 5 OPD yang sudah sejalan tupoksinya dengan
program penurunan emisi adalah Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan dan
Dinas Lingkungan Hidup, namun 2 OPD yang belum berjalan sesuai yang
diharapkan adalah Dinas Pertambangan dan Energi dan Dinas Kelautan dan
Perikanan. Kedua OPD itu perlu dibahas secara mendalam apakah sudah
atau belum melaksanakan program penurunan emisi di bidangnya masingmasing.
Transfer ekonomi berbasis ekstraksi SDA ke ekonomi berbasis manufaktur
dapat juga dipercepat melalui pembangunan industri pengolah CPO dan
turunannya di Kaltim sehingga nilai tambah dari minyak kelapa sawit dapat
diambil oleh Kaltim dan sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru bagi
masyarakatnya. Peningkatan ekonomi berbasis manufaktur ini diharapkan
lambat laun akan mengurangi kontribusi sektor pertambangan terhadap
perekonomian daerah yang saat ini masih cukup tinggi.
Distamben Kaltim diharapkan dapat mengikuti jejak langkah yang
dilakukan oleh Kementerian Perdagangan yang telah melakukan kerjasama
dengan Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD)
dalam menerapkan pratik terbaik pembuatan regulasi bidang perdangan dan
investasi. Harapannya tak akan ada lagi aturan yang bertentangan dengan
aturan internasional (Santoso 2018). dalam hal ini Distamben Kaltim harus
sudah mulai mengkaji peraturan-peraturan daerah yang dikeluarkannya
di bidang pertambangan agar tidak bertentangan dengan aturan diatasnya
dan juga dapat diterapkan praktik terbaik untuk mewujudkan pengelolaan
pertambangan yang baik dan benar.
Menurut Dr. Ibrahim (Dosen Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman)
tidak setuju dalam penggunaan istilah usaha tambang yang ramah lingkungan.
Dia lebih setuju menggunakan istilah usaha tambang yang menerapkan
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prinsip dan praktik pertambangan yang baik (good mining practices). Saran
dan masukan yang diberikannya agar usaha tambangnya dapat berjalan
sesuai target dan rencananya adalah: (i) kebijakan tata ruang wilayah harus
jelas dan konsisten untuk dilaksnakan, (ii) perusahaan menerapkan tata
kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), (iii) penarapan
teknik pertambangan yang benar dan ramah lingkungan, (iv) penerapan tata
kelola yang baik (good governance) bagi pemerintah daerah untuk melakukan
investasi hasil tambang di daerahnya menjadi sektor manufaktur (selain
tambang) sebagai upaya antisipasi guna keberlanjutan sumber ekonomi dan
kemandirian daerah ketika sektor pertambangan berakhir.

6.6. Kesimpulan dan Saran
Kontribusi sektor pertambangan terhadap pertumbuhan perekonomian
Kaltim yang masih relatif tinggi harus sudah mulai dikaji kembali terkait
sampai kapan Kaltim akan bergantung kepada ekonomi berbasis ekstraksi
SDA yang sudah usang dan sudah banyak ditinggalkan oleh daerahdaerah lainnya. Sebagai contoh Kota Balikpapan masih terus survival
dalam pertumbuhan ekonominya dengan kebijakan penolakan tambang
di wilayahnya yang dilaksanakan dengan konsisten dan konsisten sehingga
setiap ganti Walikota masih tetap kebijakan tersebut dipertahankan.
Perkembangan usaha pertambangan di Kaltim sangat berfluktuasi
tergantung kepada perkembangan harga batubara di pasar internasional.
Namun demikian ada tren penurunan usaha batubara dengan ditutupnya
atau berakhir masa izin operasional sebanyak 816 unit dengan total areal
konsesinya seluas 2,4 juta ha.
Kebijakan pengurusan tambang baik di kawasan hutan maupun di non
kawasan hutan (APL) seringkali berubah-ubah tanpa dasar teori yang
kuat sehingga perubahan ini membawa dampak pada keberlanjutan usaha
pertambangan. Sebagai contoh perubahan jatah produksi tahunan batubara
yang tiba-tiba ditingkatkan sebesar 100 juta ton pada tahun 2018 dan
berdampak kepada perencanaan produksi dan penganggaran dari perusahaan
yang menerima kuota tersebut.
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Program dan teknik penurunan emisi untuk sektor pertambangan di Kaltim
masih belum disusun oleh Distamben Kaltim sehingga dituntut untuk segera
menyusunnya sebagai bagian dari dukungan dan komitmen OPD terhadap
penurunan emisi di wilayah Kaltim. Sebenarnya ada lahan seluas 2,4 juta Ha
bekas areal usaha tambang yang telah dicabut dan yang sudah habis masa
berlaku ijinnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan penyerapan karbon
melalui penanaman pohon yang bersifat komersial dan yang bersifat non
komersial.
Hambatan yang dihadapi oleh para pelaku tambang dalam mencapai
keberlanjutan usaha dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan
dapat dijadikan panduan bagi Pemda Kaltim mencari solusi atas hambatan
tersebut.
Saran dan solusi yang ditawarkan terhadap persoalan atau permasalahan
yang dihadapi pelaku usaha tambang agar dapat berkontribusi dalam
penurunan emisi di Kaltim adalah sebagai berikut: (1) revisi Permen LHK
No.P.27/2018, (2) Distamben Kaltim menerapkan prinsip tata kelola yang
baik dalam pengurusan usaha tambang, (3) penerapan audit perijinan
dan audit lingkungan, (4) penyiapan diri untuk berpindah dari ekonomi
berbasis ekstraksi SDA ke ekonomi berbasis manufaktur, (5) integrasi
program penurunan emisi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) 2008-2013, (6) percepatan transfer ekonomi melalui
pembangunan industri CPO dan turunannya, (7) pembenahan peraturan
daerah terkait pengurusan usaha tambang, dan (8) pergantian istilah usaha
tambang yang ramah lingkungan.
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Fentie Salaka & Sulistya Ekawati

7.1. Peran Hutan Produksi dalam Target
Penurunan Emisi Nasional
dalam Persetujuan Paris, target NDC Indonesia adalah mengurangi emisi
sebesar 29% dengan upaya sendiri dan sampai dengan 41% jika ada
dukungan internasional dari kondisi tanpa ada aksi (business as usual) pada
tahun 2030, yang akan dicapai antara lain melalui sektor kehutanan, energi,
limbah, proses industri dan penggunaan produk, dan pertanian (Dirjen
PPI, 2017). Pada sektor kehutanan, rencana aksi yang menjadi skenario
penurunan emisi strategi pencapaian target NDC meliputi 5 aksi utama
seperti yang dilaporkan oleh Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan
Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi (2017), yaitu:
1.

Penurunan deforestasi (<0,45 – 0,325 Mha/tahun di 2030)

2.

Peningkatan penerapan prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan, baik
di hutan alam maupun di hutan tanaman

3.

Rehabilitasi 12 juta ha lahan terdegradasi pada tahun 2030 atau 800.000
ha/tahun dengan tingkat kesuksesan sebesar 90%
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4.

Restorasi lahan gambut seluas 2 juta ha pada tahun 2030 dengan tingkat
kesuksesan sebesar 90%

5.

Pengendalian kebakaran gambut.

dalam Laporan Inventarisasi GRK dan Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi
2017, capaian penurunan emisi GRK sektor kehutanan pada tahun 2016
berdasarkan perbandingan antara emisi aktual hasil inventarisasi GRK sektor
kehutanan dengan emisi baseline NDC (BAU) sektor kehutanan adalah
sebesar 135,98 juta ton CO2e atau 4,71 % terhadap target NDC tahun 2030
(Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan dan
Verifikasi 2017). Adapun target penurunan emisi GRK sektor kehutanan
terhadap NDC tahun 2030 dengan unconditional sebesar 17,2% (497 juta
ton CO2e). dalam laporan tersebut, aksi mitigasi yang berkontribusi dalam
menurunkan emisi tahun 2016 adalah kegiatan penurunan deforestasi,
kegiatan rehabilitasi lahan terdegradasi dan kegiatan pengendalian kebakaran
gambut. Sementara itu, aksi mitigasi yang meningkatkan emisi pada tahun
2016 adalah kegiatan peningkatan penerapan prinsip pengelolaan hutan
berkelanjutan dan kegiatan restorasi gambut.
Laporan Inventarisasi GRK dan Monitoring mengindikasikan bahwa masih
diperlukan usaha yang lebih besar, khususnya pada peningkatan penerapan
prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan. Kesalahan dalam pengelolaan
hutan mengakibatkan deforestasi dan degradasi hutan yang menyebabkan
peningkatan emisi GRK, tetapi sebaliknya jika dapat memperlihatkan
pengelolaan hutan yang baik, kontribusi hutan dalam upaya penurunan
emisi akan sangat signifikan (Yasman et al 2013). Menurut Suparna (2017)
pengelolaan hutan alam produksi secara lestari (PHPL) menjadi kunci
dari keberhasilan menjaga hutan alam produksi, dan secara tidak langsung
juga menjaga keberadaan kawasan hutan konservasi dan kawasan hutan
lindung.
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Tulisan ini akan membahas bagaimana dunia usaha sektor kehutanan dapat
berperan dalam pencapaian target penurunan emisi, khususnya di Provinsi
Kalimantan Timur. Beberapa aksi mitigasi yang dapat dilakukan dunia usaha
sektor kehutanan dalam rangka pengelolaan hutan berkelanjutan untuk
mendukung kebijakan pengurangan emisi di Indonesia diantaranya adalah
dengan penerapan teknik penebangan berdampak rendah (RIL), pengelolaan
High Conservation Value (HCV), pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) dan
Silvikultur Intensif (SILIN).

7.2. Perkembagan Usaha di Sektor
Kehutanan
Luas Kawasan Hutan Produksi di Indonesia tercatat 68.831.008,36 ha.
Data per April 2019, luas kawasan hutan produksi yang telah dimanfaatkan
adalah 38.586.647 ha, diantaranya untuk 255 IUPHHK-HA seluas 18,8
juta ha, 296 IUPHHK-HT seluas 11,36 juta ha, 16 IUPHHK-RE seluas
622,8 ribu ha, dan sisanya adalah untuk HTR, pemanfaatan HHBK, jasa
lingkungan, ketahanan pangan, dan lain-lain (Dirjen PHPL 2019). dalam
perkembangannya, IUPHHK-HA dari tahun ke tahun ternyata terus
menurun, sementara usaha IUPHHK-HT semakin meningkat. Data Ditjen
PHPL (2018) menunjukkan bahwa jumlah IUPHKK-HA tahun 2013
adalah 277 unit dengan luas 21.083.483,37 Ha dan jumlah IUPHHK-HT
tahun 2013 adalah 254 unit dengan luas 10.106.540,43 ha.
Sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.718/Menhut-II/2014 tentang
Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara,
Provinsi Kalimantan Timur mempunyai luas hutan 8.256.767 ha, terdiri
dari hutan lindung seluas 1.792.031 ha (21,7%), hutan produksi seluas
6.026.857 ha (72,99%) dan hutan konservasi seluas 437.879 ha (5,3%),
seperti yang tertulis pada Tabel 7.1.
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Tabel 7.1 Luas Hutan Provinsi Kalimantan Timur
No.
1
2
3
4
5

Fungsi Hutan
Hutan Lindung
Hutan Produksi Terbatas
Hutan Produksi Tetap
Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi
Suaka Margasatwa
Jumlah Luas Kawasan Hutan dan Perairan

Luas (ha)
1.792.031
2.881.569
3.024.576
120.712
437.879
8.256.767

Sumber: Dishut Provinsi Kalimantan Timur (2017)

Sebagian besar kawasan hutan di Kalimantan Timur berupa hutan produksi,
sehingga tidak mengherankan jika provinsi ini memiliki jumlah IUPHHKHA dan IUPHHK-HTI terbanyak kedua setelah Kalimantan Tengah untuk
IUPHHK-HA dan Riau untuk IUPHHK-HT. Berdasarkan Data Ditjen
PHPL, sampai dengan Februari 2019, di Provinsi Kalimantan Timur
terdapat 54 unit IUPHHK-HA, 45 unit IUPHHK-HTI, 1 unit IUPHHKRE (terletak di Kabupaten Kutai Timur) dan 89 unit IPPKH. Rincian
IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT yang ada di Kalimantan Timur dapat
dilihat pada Tabel 7.2.
Tabel 7.2 Jumlah Perusahaan dan Luas IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur
IUPHHK-HA
No
1
2
3
4
5
6
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Kabupaten/Kota
Paser
Kutai Barat
Kutai Kartanegara
Kutai Timur
Berau
Penajam Paser Utara

Jumlah
Perusahaan
2
13
6
9
13
-

Luas
(ha)
56.055
567.845
389.815
561.197
747.882
-

IUPHHK-HTI
Jumlah
Perusahaan
2
8
10
16
7
2

Luas
(ha)
30.216
161.295
671.618
437.225
274.157
78.070
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Tabel 7.2 Jumlah Perusahaan dan Luas IUPHHK-HA dan IUPHHKHT Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur
(lanjutan)
IUPHHK-HA
No
7
8
9
10
11
12

Kabupaten/Kota
Balikpapan
Samarinda
Bontang
Mahakam Ulu
Lintas Kabupaten
Lintas Provinsi
(Kaltim & Kalteng)
Jumlah Feb 2019
2017
2016
2015

Jumlah
Perusahaan
4
6
1
54
55
58
58

IUPHHK-HTI
Luas

216.015
590.200
72.330

Jumlah
Perusahaan
-

3.201.339
3.257.907
3.856.141
3.856.141

45
45
42
42

1.652.581
1.652.581
1.590.184
1.590.184

Luas
(ha)

(ha)
-

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dalam BPS Provinsi Kalimantan
Timur (2019); Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (2017);
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (2019)

Kawasan hutan Kalimantan Timur sebagian juga telah dimanfaatkan dalam
bentuk perhutanan sosial. Berdasarkan PIAPS, seluas 120.000 ha kawasan
hutan di Kaltim telah dialokasikan pemanfaatannya untuk perhutanan sosial,
dimana pelaksanaannya ditargetkan seluas 32.000 ha per tahun. Data per
18 Desember 2018 tercatat 36 izin perhutanan sosial berupa Hutan Desa,
Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan
Kehutanan, dan Hutan Adat, dengan total luas 118.064,75 yang tersebar di
8 Kabupaten di Kaltim (Dishut Kaltim 2019).
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7.3. Kebijakan Pemerintah Kaltim terkait
Pengurangan Emisi Sektor Kehutanan
dan Implementasinya
dalam rangka pencapaian program Green Kaltim dimana setiap sektor harus
melaksanakan pembangunan rendah emisi karbon, sektor kehutanan secara
khusus harus melaksanakan kegiatan pembangunan kehutanan berkelanjutan,
dengan menekan angka deforestasi yang terjadi di dalam kawasan hutan.
Secara keseluruhan deforestasi di Kaltim terus mengalami peningkatan dari
tahun 2009 hingga 2015. Deforestasi tertinggi terjadi di areal penggunaan
lain (APL) dan hutan produksi. Di APL, deforestasi tertinggi terjadi pada
periode waktu 2012-2013, yaitu seluas 83.367,4 ha. Sementara itu, di hutan
produksi deforestasi tertinggi terjadi pada periode waktu 2014-2015, yaitu
seluas 29.040 ha. untuk menekan angka deforestasi dan degradasi yang
secara langsung akan berdampak pada penurunan emisi, pemerintah Kaltim
telah membuat beberapa kebijakan baik yang terkait langsung maupun tidak
langsung. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain seperti yang tertulis pada
Tabel 7.3. berikut.
Tabel 7.3 Peraturan Daerah di Sektor Kehutanan yang Terkait dengan
Penurunan Emisi
No
1

2
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Perda
Pergub Kaltim No.17/2015 tentang
Penataan Pemberian Izin serta
Penyempurnaan Tata Kelola Perizinan
di Sektor Pertambangan, Kehutanan
dan Perkebunan Kelapa Sawit di
Provinsi Kalimantan Timur.
Perda Provinsi Kaltim No.6/2016
tentang Rehabilitasi Hutan dan
Pemanfaatan Lahan Kritis.

Keterkaitan
dengan Penurunan Emisi
Penundaan dan penataan pemberian
izin dan non izin di sektor
kehutanan.

Memulihkan dan mengembalikan
fungsi hutan dan lahan kritis.
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Tabel 7.3 Peraturan Daerah di Sektor Kehutanan yang Terkait dengan
Penurunan Emisi (lanjutan)
No
3

4

5

6

Perda
Perda Kaltim No.05/2009 tentang
Pengendalian Kebakaran Hutan dan
Lahan.
Perda Kaltim No/8/2013 tentang
Penyelenggaraan Reklamasi Paska
Tambang

Keterkaitan
dengan Penurunan Emisi
Pencegahan dan pengendalian
kebakaran hutan dan lahan.

Pelaksanaan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup,
termasuk perlindungan dan
pemulihan terhadap keanekaragaman
hayati.
Perda Kaltim No.7/2014 tentang
Ketergantungan ekonomi pada
Rencana Pembangunan Jangka
sumber daya alam yang terbarukan
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
yang semakin berkembang dan
Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018. struktur ekonomi yang semakin baik.
Perda Kaltim No 1/2014 tentang
Mengalokasikan RTH sebesar 30 %
Perlindungan dan Pengelolaan
dari luas wilayah
Lingkungan Hidup.
Pencegahan kerusakan ekosistem
mangrove

7
8

9
10

Perda Kaltim No.1/2016 tentang
RTRWP Kaltim 2016-2036.
Keputusan Gubernur Kaltim No.522/
K.526/2017 tentang Pembentukan
Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan
Sosial (Pokja PPS).
Pergub No.34/2018 tentang Perhutanan
Sosial
Pergub No.1/2018 tentang Penataan
Pemberian Izin dan Non Perizinan
Di Bidang Pertambangan, Kehutanan
& Perkebunan Kelapa Sawit di Prov
Kaltim.

Pemeliharaan pengendalian
kerusakan ekosistem hutan.
Arahan pengendalian pemanfaatan
ruang wilayah provinsi.
Pemberdayaan masyarakat dalam
pemanfataan hutan.

Pemberdayaan masyarakat dalam
pemanfataan hutan.
Merupakan kelanjutan dari Pergub
17/2015
Penundaan dan penataan pemberian
izin dan non izin di sektor kehutanan
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Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim No.17/2015 yang masa berlakunya
telah habis dan kemudian diperpanjang dengan Pergub No. 1/2018 tentang
Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan Di Bidang Pertambangan,
Kehutanan & Perkebunan Kelapa Sawit di Prov. Kaltim, bertujuan
secara umum untuk perbaikan/penyempurnaan tata kelola dan tumpang
tindih dalam pemberian perizinan dan non perizinan usaha pada sektor
pertambangan, kehutanan, dan perkebunan dan mewujudkan pengelolaan
sumber daya alam yang didukung kualitas lingkungan. Selain itu, Perda ini
juga bertujuan menghapus ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatannya serta mencegah konflik dan melakukan
sinkronisasi kebijakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya
alam. Penataan pemberian non perizinan di bidang kehutanan meliputi:
1.

Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan
Tanaman (IUPHHK-HT) dapat diberikan dengan syarat berkomitmen
membangun pabrik pengolahan di lokasi setempat yang dituangkan
dalam bentuk surat pernyataan, dan

2.

Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk
kegiatan pertambangan batubara dapat diberikan jika memenuhi
persyaratan seperti berkomitmen untuk mencukupi kebutuhan dalam
negeri, tidak tumpang tindih dengan komoditas sejenis, membangun
industri hilir, dan lain-lain seperti yang tertuang dalam pasal 5 ayat (4)
Pergub 1/2018.

Sementara itu, penundaan pemberian non perizinan bidang kehutanan
meliputi:
1.

Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam
(IUPHHK-HA)

2.

Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan antar Provinsi dalam
satu pulau.

Penundaan pemberian non perizinan dikecualikan untuk Rekomendasi Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE).
dalam implementasinya, pada tahun 2017, IUPHHK-HT yang tadinya
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berjumlah 42 unit pada tahun 2015 dan 2016, bertambah menjadi 45 unit
pada tahun 2017. Penambahan 3 unit IUPHHK-HT setelah ditelusuri
dilakukan berdasarkan:
1.

PT X, dengan rekomendasi Gubernur tahun 2013. Rekomendasi
tersebut diberikan sebelum ada Pergub 17/2015.

2.

PT XX, dengan rekomendasi Gubernur tahun 2016. Rekomendasi
terbit setelah ada Pergub 17/2015. Rekomendasi terbit karena PT XXX
telah memenuhi syarat yang diwajibkan dalam Pergub 17/2015.

3.

PT XXX, tidak memakai rekom Gubernur karena merupakan peralihan
Manajemen.

dalam rangka pengendalian kebakaran hutan, pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur juga mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
No.05/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Salah
satu pertimbangan peraturan ini dikeluarkan adalah karena Kalimantan
Timur merupakan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan terutama
disebabkan oleh faktor manusia. dalam peraturan ini tegas disebutkan
bahwa setiap orang atau penanggung jawab usaha pengelolaan hutan dan
lahan dilarang membakar hutan dan lahan atau melakukan tindakan yang
dapat menimbulkan kebakaran, kecuali untuk hal-hal dengan tujuan khusus
seperti pembasmian hama dan penyakit, dan pembinaan habitat tumbuhan
dan satwa. Perda ini mewajibkan dinas terkait maupun unit manajemen
usaha pemanfaatan hutan dan lahan untuk melakukan pengembangan
teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan berbasis masyarakat, yang
dilakukan dengan kegiatan seperti patroli siaga, pembuatan menara api,
pembuatan sekat bakar, pembuatan embung air, pengelolaan bahan bakar,
dan pembakaran terkendali. Perda ini juga menegaskan beberapa sanksi
yang akan diberikan jika terjadi pelanggaran dalam hal kebakaran hutan
dan lahan, seperti teguran, denda, penghentian layanan kegiatan hingga
pencabutan ijin usaha perusahaan. Namun kebakaran masih saja terjadi
dan bahkan akibat kebakaran hutan dan lahan tahun 2015, terdapat 56
perusahaan yang terkena sanksi administrasi, termasuk beberapa perusahaan
yang ada di Kalimantan Timur.
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Tabel 7.4 Luas kebakaran hutan dan lahan (ha) Kalimantan Timur tahun
2014-2018
Tahun

Luas Kebakaran Hutan & Lahan (Ha)

Persentase Kaltim/
Indonesia

2014

Kaltim
325,19

Indonesia
44.411,36

2015

69.352,96

2.611.411,44

2,66%

2016

43.136,78

438.363,19

9,84%

2017

676,38

165.483,92

0,41%

2018

26.605,57

510.564,21

5,21%

0,73%

Sumber: Direktorat Pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (2019)

Berdasarkan data Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
(2019), luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Timur terus
mengalami fluktuasi dari tahun 2014-2019, seperti yang tercantum pada
tabel 7.4. Kebakaran terbesar dicatat pernah terjadi pada tahun 2015 yaitu
seluas 69.352,96 atau sekitar 2,66% dari total kebakaran yang terjadi di
Indonesia. Kebakaran besar di Kalimantan Timur pernah terjadi secara hebat
diantaranya pada tahun 1991 dimana diperkirakan terbakar sekitar 500.000
ha lahan dan hampir 5 juta ha pada tahun 1994 (BAPPENAS 1999 dalam
FWI/GFW 2001). Menurut Aman dan FWI (2015), pembakaran hutan
dan lahan di Indonesia sebagian besar atau 72% terjadi di dalam kawasan
hutan. Titik api yang berada di dalam kawasan hutan sebagian besar berada
di wilayah konsesi perusahaan dimana 29% adalah konsesi HTI (AMAN
dan FWI 2015).
Pelaksanaan rehabilitasi dalam rangka pemulihan kawasan hutan dan lahan
juga telah diatur dalam Peraturan Daaerah Provinsi Kalimantan Timur
No.6/2016 tentang Rehabilitasi Hutan dan Pemanfaatan Lahan Kritis.
Peraturan ini dimaksud untuk memulihkan dan mengembalikan fungsi
hutan dan lahan kritis sebagai penyangga kehidupan dan pengatur tata air.
Namun dalam implementasinya, pelaksanaan rehabilitasi tahun 2017 dan
2018 tidak dapat dilaksanakan karena terdapat ketidaksinkronan antara PP
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35 tahun 2002 tentang dana Reboisasi dengan UU 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Sesuai PP 35/2002 diamanatkan bahwa kegiatan RHL
yang dibiayai dari dana Reboisasi mencakup Rehabilitasi di dalam kawasan
hutan (Reboisasi) dan diluar kawasan hutan (penghijauan). Sementara pada
UU 23/2014 disebutkan bahwa rehabilitasi dan reklamasi hutan negara berada
pada wewenang pusat. Pemerintah daerah provinsi memiliki kewenangan
hanya pada rehabilitasi di luar kawasan hutan negara. Padahal, salah satu
tupoksi UPTD KPH (pemerintah provinsi) yang tertuang dalam Permenhut
No.6/Menhut-II/2010 adalah menyelenggarakan rehabilitasi hutan dan
reklamasi. Implikasinya adalah pengelolaan DBH DR banyak yang tidak
dapat dilaksanakan sehingga menyisakan DBH DR di akhir tahun anggaran.
Selain itu, pelaksanaan rehabilitasi juga terkendala kebijakan penggunaan
dana DBH DR yang tertuang dalam PP 35/2002 dimana penggunaan DBH
DR oleh pemerintah daerah hanya untuk kegiatan RHL dan tidak dengan
kegiatan pendukungnya.
Selain kebijakan di atas, dalam arah kebijakan tahunan yang tertuang dalam
Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018 terdapat
5 fokus program kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:
1.

Tahun 2014: kelembagaan, tata kelola dan data base

2.

Tahun 2015: revitalisasi dan restrukturisasi industri hasil hutan

3.

Tahun 2016: perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

4.

Tahun 2017: pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan aneka usaha
hasil hutan

5.

Tahun 2018: jasa lingkungan dan mitigasi perubahan iklim

Beberapa kebijakan lain yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kalimantan
Timur yang juga mendukung komitmen penurunan emisi di antaranya
seperti 1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 1 tahun 2014
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur
Ruang Terbuka Hijau 30% serta mengatur penataan dan pentaatan perizinan
lingkungan hidup untuk usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak
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negatif terhadap lingkungan hidup; 2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur No 8 tahun 2013 tentang penyelenggaraan reklamasi paska tambang,
dan 3) Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No.34/2018
tentang Perhutanan Sosial dan SK Gubernur No.522/LK.192/2017 tentang
Kelompok Kerja Perhutanan Sosial. Selain itu, pemerintah daerah juga
telah mengesyahkan Peraturan Daerah Pengelolaan Perubahan Iklim. Draft
Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar dan arahan bagi Pemerintah
Daerah, swasta dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam
mewujudkan pembangunan rendah emisi di Kaltim.

7.4. Teknik Penurunan Emisi di Sektor
Kehutanan
7.4.1. Penerapan prinsip pengelolaan hutan lestari
(sustainable forest management (SFM)
Seperti telah disebutkan sebelumnya, peningkatan penerapan prinsip
pengelolaan hutan lestari (SFM), baik di hutan alam maupun di hutan
tanaman merupakan salah satu dari lima aksi utama skenario penurunan
emisi sektor kehutanan di Indonesia yang tertulis dalam target NDC.
Penerapan SFM diharapkan bisa menekan penurunan stok karbon sebagai
akibat dari aktifitas penebangan hutan. Diketahui bahwa berdasarkan sifat
pengelolaannya, kandungan karbon di areal hutan produksi akan turun
naik karena aktivitas penebangan dan pertumbuhan tanaman disitu dan
cenderung mengalami penurunan dibandingkan dengan kandungan karbon
pada saat hutan tersebut belum dikelola (Yasman, Nurrochmat, Septiani, &
Lasmini 2013).
Pengelolaan hutan lestari atau sustainable forest management (SFM) secara
umum merupakan pengelolaan hutan yang menerapkan prinsip-prinsip
kelestarian yang meliputi fungsi ekologi, sosial, dan produksi (ekonomi).
Pada hutan produksi, setiap unit manajemen pengelolaan hutan produksi
telah diwajibkan untuk menerapkan pengelolaan hutan lestari sejak
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diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 38/Menhut-II/2009
tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan
Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan
Hak1. Namun sayangnya sejak awal diberlakukannya kebijakan ini hingga
sekarang dampaknya tidak terlalu nampak dalam membenahi kondisi hutan
di Indonesia.
Nugroho (2018) melalui hasil penelitiannya berkesimpulan bahwa peran
sertifikasi wajib pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) tidak terlalu
signifikan dalam mengurangi deforestasi, baik pada IUPHHK-HA
maupun pada IUPHHK-HT. Selain itu, tingkat kepatuhan IUPHHK
pada kewajiban sertifikasi ini juga rendah. Hal ini terlihat pada data Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (2019) yang menyebutkan bahwa
dari 54 unit IUPHHK-HA di Kalimantan Timur, yang telah memperoleh
sertifikat PHPL adalah 29 unit dan dari 45 unit IUPHHK-HT yang telah
memperoleh sertifikat PHPL adalah 12 unit.
untuk kawasan hutan produksi yang masih berjalan sebagai IUPHHK
dengan sistem silvikultur TPTI, potensi pengurangan emisi dari pengelolaan
hutan produksi diantaranya dapat dilakukan dengan cara: 1) Mengendalikan
tingkat penebangan; 2) Mengurangi tingkat kerusakan; 3) Meminimalkan
pembukaan lahan untuk infrastruktur; 4) Mencegah degradasi dari
perambahan dan kebakaran hutan; 5) Merehabilitasi dan merestorasi
areal tidak produktif; 6) Memelihara tegakan tinggal; 7) Mengalokasikan
sebagian kawasan produksi untuk fungsi perlindungan; dan 8) Memilih
sistem silvikultur yang tepat (Rusolono dan Tiryana 2012 dalam Yasman,
Nurrochmat, Septiani, & Lasmini 2013). Sejalan dengan itu, Nurrochmat
& Abdulah (2014) juga mengungkapkan beberapa cara untuk meningkatkan
serapan dan simpanan karbon hutan diantaranya 1) menebang di bawah
jatah tebang tahunan, 2) meningkatkan efisiensi pemanenan, dan 3)
meningkatkan produktivitas hutan.
1

Peraturan Menteri Kehutanan No.: 38/Menhut-II/2009 telah beberapa kali diperbaharui, yang terakhir
melalui PermenLHK No.: P.30/Menlhk/Setjen/Phpl.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Atau
Pada Hutan Hak
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7.4.2. Penerapan penebangan berdampak rendah
(Reduced Impact Logging/RIL)
Penerapan RIL di Kalimantan Timur sudah dilaksanakan oleh 14 unit
manajeman IUPHHK-HA yang sudah memperoleh sertifikasi Forest
Stewardship Council (FSC). RIL pada prinsipnya merupakan praktik
penebangan yang dilakukan oleh pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu-Hutan alam (IUPHHK-HA) secara terukur untuk mengurangi
dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat kegiatan pemanenan.
Perencanaan penerapan RIL pada prinsipnya harus memenuhi beberapa
kriteria di antaranya:
1.

Peta dengan skala operasional, akurat merupakan alat dasar untuk
melaksanakan rencana pembalakan dengan menggunakan sistem
RIL, seperti data kontur, aliran sungai, jaringan jalan, survei dan data
pohon.

2.

Perlu menetapkan standar operasional yang berwawasan lingkungan,
dimulai dari kemiringan jalan sarad, posisi jalan sarad, lokasi TPn
(ukuran dibuat seminimal mungkin), jarak penyaradan serta volume
potensi.

3.

Diperlukan ketrampilan teknis dasar oleh operator chainsaw dan
tractor untuk bisa menginterprestasikan peta dan standar yang telah
ditetapkan.

4.

Perlu menciptakan suatu lingkungan pengelolaan yang memungkinkan
pelaksanaan RIL, dengan dukungan seluruh manajemen perusahaan.

Manfaat penerapan RIL berdasarkan hasil wawancara dengan dengan
beberapa responden yang perusahaannya sudah menerapkan RIL adalah:
1.

Semua kegiatan terukur dengan baik karena perencanaan awal yang
lebih detail dibanding konvensional.

2.

Tingkat kerusakan terhadap hutan lebih rendah, dimana pembukaan
areal lebih terkendali, kerusakan tegakan terkendali, semua yang terkait
dengan lingkungan bisa dikontrol dengan baik.
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3.

Kegiatan COC (chain of custody/lacak balak) lebih mudah.

4.

Pendapatan para operator meningkat (Chain Saw dan Tractor) secara
otomotis serta semua tenaga kerja ikut merasakan.

5.

Dari segi biaya lebih efisien walaupun ada peningkatan di awal,
khususnya biaya perencanaan.

Manfaat penerapan RIL juga diungkapkan oleh Ruslim (2011) yang
menyebutkan bahwa penggunaan mesin pancang tarik dalam proses
penyaradan dengan teknik RIL akan menimbulkan kerusakan yang
lebih kecil terhadap singkapan tanah dan tegakan tinggal dibandingkan
dengan penyaradan konvensional yang menggunakan buldozer. Selain
meminimalkan kerusakan pada aspek ekologi, dari aspek ekonomi dan aspek
teknis, biaya investasi dan biaya operasional dengan menggunakan mesin
pancang tarik sangat rendah sehingga efisiensi dalam hal pemanenan hutan
tercapai (Ruslim 2011). Perbandingan efisiensi penerapan teknik pemanenan
secara konvensional dan RIL pada salah satu IUPHHK-HA dapat dilihat
pada Tabel 7.5.
Tabel 7.5 Perbandingan efisiensi teknik pemanenan secara konvensional
dan RIL
Jenis Kegiatan
Pendapatan unit
traktor tarik kayu
rata-rata per hari
Pendapatan unit
tractor tarik kayu
rata-rata per hari
Penggunaan BBM
Penggunaan Oli
Penggunaan Sling
Baja
Biaya Survey 100 %
(PAK, ITSP, Topo,
Pola sarad

Satuan
Btg/ Hari
Kerja

Konven-sional
3,89 - 7,74

RIL
11,79

Selisih
5,97

Ket.
Naik

m3/Hari
Kerja

22 - 39,64

61,52

30,70

Naik

Ltr/m3
Ltr/m3
Pcs/m3

4,22-4,46
0,12
0,00086

3,26
0,01
0,00014

1,08
0,11
0,00072

Turun
Turun
Turun

Rp/Ha

397.074

679.516

300.442

Naik

Sumber: PT. Dwijaya Utama (2018)
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Selain memberikan manfaat bagi perusahaan, penerapan teknik RIL juga
bermanfaat dalam menekan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat
aktivitas penebangan, yaitu berimplikasi pada tingkat emisi yang dihasilkan.
Dari sisi penurunan emisi, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa
penurunan emisi yang berhasil dilakukan dengan teknik penebangan RIL
dibanding teknik konvensional mendapatkan hasil penurunan emisi yang
signifikan. Hasil penelitian TNC menunjukan bahwa rata-rata emisi akibat
pembalakan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara adalah 51,1 ton C/
ha (Ruslandi 2018). Hasil uji coba di 5 IUPHHK-HA menunjukkan bahwa
dengan penerapan RIL, penurunan emisi akibat pembalakan bisa ditekan
31-50% dari baseline. Hasil yang sama juga diungkapkan oleh Muhdi et al
(2015) bahwa penerapan teknik pemanenan RIL yang dilakukan oleh salah
satu IUPHHK-HA di Kalimantan Utara dapat mengurangi kehilangan
biomassa karbon dalam tegakan hutan dibandingkan dengan pemanenan
kayu konvensional.
Kewajiban menerapkan RIL pada unit manajemen pengelolaan hutan alam
sampai saat ini sifatnya masih voluntary. Akan tetapi dari sisi penilaian kinerja
PHPL menjadi wajib untuk dinilai. Pelaksanaan RIL oleh unit manajemen
biasanya dituangkan oleh unit manajemen dalam RKU yang akan dievaluasi
5 tahun sekali. Perusahaan diwajibkan untuk menerapkan teknologi
pemanenan yang ramah lingkungan dengan mengacu pada pedoman RIL
yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Peraturan
Direktur Jenderal PHPL No.P.9/PHPL/SET/KUM.1/11/2018 tentang
Pedoman Penerapan Teknik Pemanenan Berdampak Rendah (Reduced
Impact Logging/RIL) pada Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
dalam Hutan Alam.

7.4.3. Areal bernilai konservasi tinggi
Salah satu instrumen yang dipakai untuk menjaga kelestarian ekosistem
pada wilayah konsesi usaha kehutanan adalah HCVF (High Conservation
Value Forest). HCVF adalah hutan yang bernilai konservasi tinggi pada
tingkat lokal, regional atau global yang meliputi nilai-nilai ekologi, jasa
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lingkungan, sosial dan budaya. Konsep ini pertama kali diperkenalkan
tahun 1999 oleh FSC (Forest Stewardship Council) sebagai salah satu prinsip
pengelolaan hutan lestari. dalam pengembangannya, konsep HCVF tidak
hanya digunakan dalam pengelolaan hutan, tapi sudah diterapkan pada
perkebunan, pertambangan, perbankan, dan Pemda (tata ruang).
Selama ini identifikasi, penetapan dan pengelolaan NKT dilakukan secara
sukarela (voluntary) sebagai bagian dari skema sertifikasi baik di Hutan Alam,
Hutan Tanaman (FSC/PEFC) maupun sawit (RSPO) dan merupakan wujud
komitmen dan kepedulian ekstra dari korporasi dalam penata kelolaan
sumberdaya alam (Purwanto et al 2018). High Conservation Value (HCV)
menjadi sangat penting khususnya di hutan produksi dan perkebunan sawit
karena HCV merupakan salah satu instrumen untuk menjaga kelestarian
ekosistem di wilayah konsesi hutan dan kebun. Pendekatan HCV sendiri
memiliki 6 kriteria mengacu pada toolkit HCV 2003 revisi 2008, yang
merupakan bagian dari SFM, khususnya pada prinsip 9, yaitu high
conservation value forest. Areal dengan nilai konservasi tinggi (NKT/HCV)
itu sendiri, terdiri dari:
NKT. 1.

Kawasan yang Mempunyai Tingkat Keanekaragaman
Hayati yang Penting.

NKT. 2.

Kawasan Bentang Alam yang Penting Bagi Dinamika
Ekologi Secara Alami.

NKT. 3.

Kawasan yang Mempunyai Ekosistem Langka atau
Terancam Punah.

NKT. 4.

Kawasan yang Menyediakan Jasa-jasa Lingkungan Alami.

NKT. 5.

Kawasan yang Mempunyai Fungsi Penting untuk
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Lokal.

NKT. 6.

Kawasan yang Mempunyai Fungsi Penting untuk Identitas
Budaya Tradisional Masyarakat Lokal.
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Di sektor kehutanan, kata HCV tidak secara eksplisit dinyatakan dalam
kebijakan/standar pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) tetapi prinsip
HCV diadopsi dengan baik dalam pengelolaan hutan tanaman. HCV dalam
prinsip PHPL diatur melalui Peraturan Direkturt Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari No. P.14/2016, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan No. P.12/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman
Industri, dimana ada kewajiban pemegang ijin untuk mengidentifikasi dan
mengalokasikan kawasan hutan untuk areal konservasi dengan mengacu
pada 15 kriteria PHPL. Pemegang IUPHHK-HTI wajib mengalokasikan
minimal 10% untuk kawasan lindung atau konservasi.
Penetapan dan pengelolaan sebagian lanskap hutan produksi menjadi HCV
berarti mempertahankan fungsi konservasi (kawasan perlindungan setempat)
di kawasan budidaya (Purwanto et al 2018). Areal konservasi pada hutan
tanaman pada intinya adalah untuk mendukung pelestarian keanekaragaman
hayati dan ekosistemnya pada kawasan hutan produksi (Santoso 2008).
Menurut Purwanto, et al. (2018), penetapan dan pengelolaan HCV bukan
saja bermanfaat untuk menambah luas absolut kawasan lindung, tetapi juga
merupakan upaya penting untuk menjamin kelestarian produksi dalam
jangka panjang.
Menurut salah satu IUPHHK-HA di Kalimantan Timur, beberapa upaya
pengelolaan HCV yang telah mereka lakukan diantaranya adalah:
1.

Menekan segala bentuk gangguan terhadap kawasan perlindungan
melalui kegiatan pengamanan, seperti melakukan pengamanan rutin,
melakukan sosialisasi tentang High Conservation Value-High Carbon
Stock (HCV-HCS) kepada karyawan, kontraktor, dan masyarakat
sekitar, melakukan sosialisasi jenis-jenis larangan: pencurian pohon,
pembakaran, perburuan, dll, serta pemasangan papan informasi &
larangan.

2.

Pengelolaan areal perlindungan yang berada di dalam kawasan produksi
(tanaman pokok), seperti identifikasi keberadaan satwa liar, flora
yang dilindungi & HCS sebelum operasional, melakukan penandaan

132

Bab 7 Peran dan Kontribusi Dunia Usaha Sektor Kehutanan
dalam Penurunan Emisi di Kalimantan Timur

pohon yang menjadi habitat/sarang dan sumber pakan satwa RTE, dan
menerapkan Reduce Impact Harvesting.
3.

Pengelolaan areal perlindungan yang berada di dalam kawasan sosial
(tanaman kehidupan).

4.

Pengelolaan areal perlindungan yang berstatus konflik sosial maka
prioritas pengelolaannya adalah penyelesaian konflik.

Penerapan HCV di dalam dan luar kawasan hutan diatur dalam Peraturan
Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem No. P.5/
KSDAE/SET/KUM.1/9/2017 tentang petunjuk teknis Penentuan Areal
Bernilai Konservasi Tinggi. Petunjuk teknis tersebut dimaksudkan sebagai
acuan bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) KSDAE untuk memfasilitasi
pemerintah daerah maupun pihak lainnya dalam memenuhi komitmen
dan kewajiban perlindungan keanekaragaman hayati di luar kawasan
konservasi.

7.4.4. Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)
Salah satu penyebab kebakaran hutan dan lahan adalah akibat pembangunan
perkebunan maupun HTI dengan cara membakar. Teknik yang dianggap
murah dan efektif terkadang menjadi tidak terkendali dan bahkan
menimbulkan kerusakan yang lebih parah bagi lingkungan sekitar. Padahal,
secara tegas pembukaan lahan dengan cara membakar sudah dilarang
pemerintah melalui UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup. Kebijakan ini tertuang dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h
UU No. 32/2009. Selain itu, dalam UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan,
larangan membakar hutan juga ditegaskan pada pasal 50 ayat (3) huruf d.
Larangan untuk membakar hutan juga ditertuang dalam PP No.45/2004
tentang Perlindungan Hutan, PP No.6/2007 junto PP No.8/2008 tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan,
dan UU No.39/2014 tentang Perkebunan.
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Kebakaran parah pernah terjadi di Indonesia seperti tahun 1982/8383,
1997/1998 dan 2015/2016 karena dipengaruhi oleh fenomena El Nino
kuat (Yulianti dan Adji 2018) . Pada tahun 2015 lalu, Indonesia pernah
mengalami kebakaran yang cukup parah dan kabut asap yang ditimbulkan
menyebabkan kerugian baik lingkungan maupun ekonomi, kesehatan,
bahkan berdampak pada dunia pariwisata dan pendidikan. Kerugian
ekonomi yang disebabkan akibat kebakaran pada tahun 2015 diperkirakan
setara dengan kerugian akibat kebakaran tahun 1997/1998 yaitu sekitar Rp
125 trilyun (Applegate et al 2002 dalam Purnomo et al 2015). Mayoritas
titik api tahun 2015 menurut Walhi (2018) berada di dalam konsesi
perusahaan, terutama kebun kayu. Sejalan dengan Walhi, Purnomo et al.
(2015) juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2015, titik panas sebanyak
45% terdapat di wilayah konsesi (14% KKS, 25% HTI, 4% HPH dan 2%
tumpang tindih) dan 55% di luar wilayah konsesi. Atas kejadian ini, KLHK
memberi sanksi kepada beberapa perusahaan mulai dari sanksi administratif
sampai pencabutan izin.
dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, salah satu
cara yang ditempuh pemerintah adalah terus mendorong dan mewajibkan
swasta dan masyarakat untuk membuka atau menyiapkan lahan tanpa
membakar. Kegiatan Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) secara umum
dapat dikelompokkan ke dalam kegiatan persiapan, penebasan dan
penebangan, pembersihan lahan, pengolahan lahan, konservasi lahan dan
pencegahan kebakaran (Hendromono et al 2007). PLTB dimaksudkan
untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan akibat dari penyiapan lahan,
baik oleh pihak swasta maupun masyarakat. Berbagai teknologi dan inovasi
telah dikembangkan sebagai alternatif membuka dan menyiapkan lahan,
di antaranya adalah dengan rekayasa bioteknologi, pemanfaatan bahan
bakaran menjadi biochar, asap cair, briket, dan arang aktif.
Biaya PLTB memang lebih besar jika dibandingkan dengan pembukaan
lahan dengan membakar yang hanya membutuhkan sekitar Rp 400 ribu
– Rp 600 ribu per ha. Namun kerugian yang ditimbulkan dari membuka
lahan dengan membakar jauh lebih besar dibanding PLTB, seperti
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hilangnya bahan organik, rusaknya kondisi fisik dan kimia tanah, polusi
udara serta hilangnya fungsi hutan sebagai penyerap karbon. Penyiapan
lahan dengan membakar juga bukan hanya menimbulkan kerugian pada
areal yang dibakar saja tapi juga menimbulkan kerugian bagi lingkungan
sekitar, masalah kesehatan, gangguan transportasi, serta pemanasan global.

7.4.5. Silvikultur Intensif (SILIN)
Silvikultur intensif pada prinsipnya merupakan teknik silvikultur yang
memadukan tiga kegiatan penting yaitu penanaman jenis-jenis unggul,
pengendalian hama terpadu, dan manipulasi lingkungan (Kiswanto 2008).
1.

Penanaman jenis-jenis unggul. SILIN merekomendasikan pemegang
IUPHHK untuk melakukan penanaman jenis-jenis lokal unggulan
yang bisa diperoleh dari pohon induk pilihan, pemuliaan pohon bahkan
kultur jaringan.

2.

Pengendalian hama terpadu. Salah satu kegiatan SILIN adalah meneliti
keberadaan hama dan penyakit yang menyerang tanaman unggulan,
serta mencari solusi pencegahan dan penanggulangannya secara cepat
dan tepat.

3.

Manipulasi lingkungan. Manipulasi lingkungan dilakukan untuk
memberikan pertumbuhan optimal dari pohon binaan, antara lain
memberikan ruang tumbuh yang lebih luas kepada pohon binaan
agar mendapatkan sinar dan hara yang cukup untuk mempercepat
pertumbuhannya, penyiangan yang dilakukan secara intensif untuk
mengurangi gangguan gulma terhadap tanaman, dan sebagainya.

Menurut Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (2019) penanaman dengan
menggunakan teknik SILIN yang memanfaatkan areal 20% dari landscape
kawasan IUPHHK terbukti meningkatkan produktivitas 3x lebih tinggi
dari potensi hutan alam dengan sistem konvensional. Hal yang sama juga
diungkapkan oleh Maulana (2018), yaitu teknologi SILIN dengan jenis
dipterokarpa unggul mampu meningkatkan pertumbuhan diameter tanaman
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hingga >1,7 cm/tahun dibandingkan pertumbuhan alami atau berkisar 0,4
cm/tahun, sehingga akan menghasilkan produktivitas hutan alam >300%
dibandingkan dengan pemanfaatan hutan alam tanpa kegiatan penanaman
pengkayaan secara intensif. Sistem ini sendiri dapat diterapkan pada kegiatan
TPTI (Tebang Pilih Tanam Indonesia) maupun TPTJ (Tebang Pilih Tanam
Jalur) (Listyaningsing 2018). Menurut Kiswanto (2010) penerapan silvikultur
yang tepat guna bukan saja untuk menghasilkan tegakan dengan kuantitas
dan kualitas terbaik tetapi merupakan salah satu upaya menanggulangi
degradasi hutan sehingga bermanfaat bagi pengurangan emisi di sektor
kehutanan.
dalam rangka pelaksanaan silvikultur intensif khususnya pada IUPHHK-HA,
Kementerian Lingkungan Hidup telah mengeluarkan pedoman pelaksanaan
SILIN yaitu melalui Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.
P.12/PHPL/SET/KUM.1/12/2018 tentang Pedoman Teknik Silvikultur
Intensif (Silin) Meranti dalam Pengelolaan Hutan Alam Produksi. Pedoman
ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hutan alam tegakan tidak
seumur yang dikelola dengan tebang pilih melalui pola penanaman jalur
dan atau rumpang. Per Januari 2019 tercatat 25 IUPHHK yang ditunjuk
pemerintah sebagai pelaksana SILIN pada areal kerjanya masing-masing
ditambah beberapa unit managemen lagi yang telah melaksanakan SILIN
secara sukarela.

7.4.6. Restorasi Ekosistem
Restorasi ekossistem pada hutan produksi secara umum bertujuan untuk
pemulihan kondisi hutan yang kritis berbasis ekosistem yang bertujuan
untuk perlindungan, pelestarian, serta pemulihan ekosistem hutan sampai
mencapai keseimbangan hayati. Perbedaan antara Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu-Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) dengan restorasi
ekosistem biasa adalah kegiatannya dilaksanakan di hutan produksi,
bukan hutan konservasi. Melalui restorasi ekosistem, hutan produksi di
hutan alam diharapkan akan berfungsi kembali sebagai penyeimbang
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ekosistem, baik biotik maupun abiotik, serta memberikan kontribusi dalam
upaya menyelamatkan keragaman hayati dan mitigasi perubahan iklim
(Qodriyatun, 2016).
Total IUPHHK-RE yang ada di Indonesia per Oktober 2019 adalah 16 unit
dengan total luas 11.353.877 ha (Ditjen PHPL, 2019). Di Kalimantan Timur
sendiri terdapat satu UM IUPHHK-RE yaitu PT Rehabilitasi Habitat Orang
Utan Indonesia (RHOI) dengan total luas izin adalah 86.450 ha. Izin ini
dimanfaatkan oleh RHOI sebagai lokasi pelepasliaran orangutan rehabilitasi
yang telah mandiri dan siap dilepasliarkan. Selain menyediakan rumah bagi
orangutan, RHOI juga melakukan kegiatan pengelolaan hutan berkelanjutan
seperti restorasi, rehabilitasi, pengelolaan lingkungan dan perlindungan
habitat jangka panjang. RHOI juga mendorong dan mendukung keterlibatan
masyarakat lokal dan pemberdayaan melalui kemitraan, penyuluhan dan
pendidikan tentang hutan, penelitian dan pengembangan, dan perdagangan
(barang dan jasa hasil hutan non-kayu berkelanjutan) untuk pasar domestik
dan internasional.

7.5. Hambatan dan Tantangan
Beberapa hambatan dan tantangan dalam mendorong dunia usaha sektor
kehutanan untuk turut berperan dalam penurunan emisi dalam hal ini
melaksanakan konsep pengelolaan hutan produksi yang lestari adalah:
1.

Masih sedikitnya unit manajemen yang menerapkan prinsip-prinsip
PHPL dalam pengelolaan areal konsesinya, karena kriteria dan indikator
dalam sertifikasi PHPL saat ini dirasa belum cukup untuk memberikan
tekanan kepada pemegang izin untuk berubah dalam pengelolaan
hutan, khususnya dalam mengurangi dampak pembalakan.

2.

Pemahaman mengenai konsep-konsep pengelolaan hutan yang lestari
termasuk RIL, HCV, dan lain-lain masih rendah, baik oleh manajemen,
pekerja, kontraktor maupun masyarakat sekitar.
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3.

Penerapan SFM, RIL, HCV, PLTB, SILIN pada umumnya berbiaya
tinggi, sementara modal di sektor kehutanan masih sulit karena
beberapa perbankan masih belum mau memberikan pinjaman modal
di sektor kehutanan.

4.

Masih terjadi aktivitas perambahan, pencurian kayu maupun penguasaan
lahan di dalam areal konsesi bahkan pada areal-areal yang dikonservasi.

Tantangan lain menurut Suparna (2017) tidak hanya sekedar persoalan
profesionalisme dan kinerja dari unit manajemen yang berkontribusi
terhadap keberadaan dan kelangsungan fungsi hutan, namun juga persoalan
ada tidaknya pihak/institusi yang bertanggung jawab terhadap hutan di
lapangan (site) juga memiliki peran sangat penting. Menurutnya, tatkala
tidak ada pihak/institusi yang bertanggung jawab di lapangan, maka hampir
dapat dipastikan bahwa kawasan hutan tersebut akan beralih menjadi aset
tak bertuan dan menjadi sangat terbuka untuk siapa saja sehingga cenderung
dikelola secara ilegal.

Daftar Pustaka
AMAN, FWI. 2015. Tata kelola buruk: Masyarakat Adat Terdampak
Bencana Asap. Diunduh dari fwi.or.id pada tanggal 29 April 2019.
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia. 2019. Kontribusi positif sektor usaha
kehutanan pada pencapaian NDC. Diunduh dari www.rimbawan.
com pada tanggal 29 Juli 2019.
BPS Kaltim 2019. Kalimantan Timur dalam angka 2018. Samarinda: Badan
Pusat Statistik Kalimantan Timur.
Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim. 2017. Statistik Dinas Kehutanan
Provinsi Kaltim tahun 2016. Samarinda: Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Timur.
Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim. 2019. Daftar Pemegang Izin Perhutanan
Sosial di Provinsi Kalimantan Timur. Samarinda: Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Timur.

138

Bab 7 Peran dan Kontribusi Dunia Usaha Sektor Kehutanan
dalam Penurunan Emisi di Kalimantan Timur

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. 2012.
Penghitungan Deforestasi Indonesia Periode 2009-2011. Jakarta:
Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan.
Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. 2014.
Deforestasi Indonesia Tahun 2012-2013. Jakarta: Direktorat
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat
Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.
Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. 2015.
Deforestasi Indonesia Tahun 2013-2014. Jakarta: Direktorat
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat
Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. 2017.
Deforestasi Indonesia Tahun 2014-2015. Jakarta: Direktorat
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat
Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Direktorat Jenderal Pengendalian
Perubahan Iklim (2017). Buku Strategi Implementasi NDC (Nationally
Determined Contribution), Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. 2018. Statistik
Direktorat Jenderal PHPL Tahun 2017. Jakarta: Direktorat Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. 2019. Daftar
IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT di Indonesia sampai dengan April
2019. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

139

Membumikan Program REDD+ di Kalimantan Timur

Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. 2019. Rekapitulasi
Luas Kebakaran Hutan dan Lahan Per Provinsi di Indonesia tahun
2014-2019. Diunduh dari sipongi.menlhk.go.id tanggal 29 April
2019.
Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan
dan Verifikasi. 2017. Laporan Inventarisasi GRK dan Monitoring,
Pelaporan dan Verifikasi 2017. Jakarta: Direktorat Inventarisasi Gas
Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi, Direktorat
Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan.
FWI/GFW. 2001. Keadaan Hutan Indonesia. Bogor, Indonesia: Forest
Watch Indonesia dan Washington D.C.: Global Forest Watch.
Hendromono, Wibowo A., Martone D., Santoso E., Djarwanto, Prahasto
H., Sallata MK., Rufi’ie, Suharyanto, Siran SA., & Heriansyah I.
2007. Penyiapan lahan tanpa bakar untuk penanaman. Bogor: Badan
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Kementerian Kehutanan.
Kiswanto. 2008. Perumbuhan Permudaan Alami dan Tanaman pada Areal
Uji Coba Sistem TPTII di PT Balikpapan Forest Industries [Tesis].
Samarinda: Program Pascasarjana Ilmu Kehutanan Universitas
Mulawarman.
Kiswanto. 2010. Kontribusi silvikultur dalam upaya pengurangan emisi dari
deforestasi dan degradasi hutan. Disampaikan pada “Expert Meeting
on Sustainable Forest Management Practices in the Frame of Climate
Change”, Balikpapan, 27-28 Desember 2010.
Listyaningsih, AM. 2018. Penerapan teknik pemanenan berdampak rendah
(Reduce Impact Logging/RIL) dan teknik silvikultur intensif meranti
pada pengelolaan hutan produksi. Buletin PHPL Edisi VI: 4-7.
Muhdi, Elias, & Matangaran J. 2015. Analisis finansial pemanenan kayu
teknik reduced impact logging melalui skema REDD+, Kalimantan
Utara. Jurnal Pertanian 2 (1): 13-16.

140

Bab 7 Peran dan Kontribusi Dunia Usaha Sektor Kehutanan
dalam Penurunan Emisi di Kalimantan Timur

PT. Dwimajaya Utama. 2018. Berbagi pengalaman dalam penerapan reduce
impact logging (RIL) PT. Dwimajaya Utama. Disampaikan dalam
Lokakarya Potensi Reduced Impact Logging – Carbon (RIL-C) untuk
Mendukung Pelaksanaan REDD+ di Kalimantan Timur, di The Alana
Hotel-Bogor, 8 Mei 2018.
Purnomo H., Okarda B., Shantiko B., Achdiawan R., Kartodiharjo H., &
Dewayani AA. 2015. Kabut asap, penggunaan lahan, dan politik lokal.
Dipresentasikan pada ‘Diskusi Pakar Kebakaran Hutan dan Lahan
dan Bencana Asap di Provinsi Jambi’ yang diselenggarakan oleh Pusat
Penelitian Kependudukan - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI), Jakarta, 3 November 2015.
Purwanto E., Widayati A., Wijaya K. dan Zagt R., 2018. Identifikasi Areal
Bernilai Konservasi Tinggi Tingkat Lanskap/ Wilayah Administrasi.
Makalah Kebijakan No. 2/2018. Tropenbos Indonesia, Bogor.
Ruslandi. 2018. Pembalakan berdampak rendah karbon (RIL-C) untuk
pengurangan emisi dari hutan alam produksi: Potensi dan Tantangan.
Disampaikan dalam Lokakarya Potensi Reduced Impact Logging
– Carbon (RIL-C) untuk Mendukung Pelaksanaan REDD+ di
Kalimantan Timur, di The Alana Hotel-Bogor, 8 Mei 2018.
Ruslim, Y. 2011. Penerapan Reduced Impact Logging Menggunakan
Monocable Winch (Pancang Tarik). Jurnal Manajemen Hutan Tropika
XVII (3): 103–110.
Santoso, N. 2008. Tinjauan aspek konservasi dalam pembangunan
hutan tanaman industri. Prosiding Lokakarya Nasional Penerapan
Multisistem Silvikultur pada Pengusahaan Hutan Produksi. Diunduh
dari https://repository.ipb.ac.id tanggal 10 Mei 2019.
Suparna N. 2017. Peran HPH dalam menjaga keberlanjutan hutan alam.
Lestari Paper No.:03. USAID. Diunduh dari www.lestari-indonesia.
org tanggal 10 Mei 2019.

141

Membumikan Program REDD+ di Kalimantan Timur

Walhi. 2018. Selembar Kertas dan Jejak Kejahatan Korporasi. Briefing Paper
Wahana Lingkungan Hidup. Diunduh dari https://walhi.or.id tanggal
10 Mei 2019.
Yasman Irsyal, Dodik Nurrochmat, Yani Septiani, Lasmini. 2013. Peran
Pengelolaan Hutan Produksi Alam dalam Perubahan Iklim (REDD+,
Pengelolaan Hutan Lestari dan RIL-C). Policy Paper. Jakarta: The
Nature Conservancy Indonesia.
Yulianti N. & Adji FF.2018. Mari belajar tentang pengelolaan lahan tanpa
bakar (PLTB). Bogor: IPB Press.

142

Bab 8
Peran dan Kontribusi Sektor
Perkebunan dalam Penurunan
Emisi di Kalimantan Timur
8.

Galih K. Sari, Adi D. Bahri & Irfan M.Setiabudi

8.1. Pendahuluan
Sektor perkebunan menjadi penyumbang devisa negara terbesar dari sektor
non migas. Pada tahun 2017 total Product Domestic Bruto (PDB) Indonesia
adalah $13.589 triliun dan sektor pertanian menyumbangkan $1.786
Triliun atau sekitar 13.14% dari PDB nasional, dan 3.47% diantaranya
atau sekitar $471 Triliun disumbangkan oleh sektor perkebunan dan
mengungguli minyak, gas dan panas bumi sebesar 9% (BPS 2018). Dirjen
Perkebunan (2015) menyebutkan bahwa sektor perkebunan berkontribusi
terhadap pembangunan perekonomian Indonesia diantaranya melalui 1)
sebagai penyumbang PDB; 2) memiliki nilai investasi yang tinggi dalam
pembangunan perekonomian; 3) kontributor dalam menyeimbangkan
neraca perdagangan komoditas pertanian nasional dan menjadi salah satu
sumber devisa negara serta berkontribusi cukup besar dalam penyerapan
tenaga kerja dalam skala nasional maupun regional.
Namun demikian, berdasarkan catatan KLHK dan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur (2019) di Provinsi Kalimantan Timur sekitar 51%
atau sekitar 576.188 ha dari 1.140.536 ha perubahan wilayah berhutan
menjadi tidak berhutan dalam kurun waktu 2006-2016 dilakukan untuk
perluasan perkebunan kelapa sawit. Isu negatif terkait lingkungan pada
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pembangunan sektor perkebunan sebagai penyebab deforestasi memberikan
pasar berkesempatan untuk memberikan tekanan cukup berat terhadap
harga produk-produk perkebunan yang tidak ramah lingkungan. Hal itu
telah mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan
pembenahan terhadap tata kelola perkebunannya.
Selain pemerintah daerah, sektor swasta juga memiliki peran kunci bagi
perbaikan tata kelola di Provinsi Kalimantan Timur. Keterlibatan sektor
swasta sangat penting dalam mengisi gap program penurunan emisi. Sektor
swasta mengusahakan sebagian besar areal budidaya pada RTRW Provinsi
Kalimatan Timur. Pada tahun 2018 berdasarkan Rahmad (2019) RTRW
peruntukan untuk perkebunan adalah seluas 3.269.561 dan kurang
lebih 92% diantaranya telah dibebani ijin perkebunan. Ijin pengusahaan
perkebunan tersebut dimiliki oleh sektor swasta sebagai pemilik modal
sekaligus penggerak dalam pembangunan sektor perkebunan di Provinsi
Kalimantan Timur.
Akan tetapi hingga saat ini keterlibatan sektor swasta dalam program
penurunan emisi khususnya REDD+ masih terbatas. Henderson dkk
(2013) mengidentifikasi lemahnya keterlibatan sektor swasta dalam REDD+
dipengaruhi oleh ketidakpastian REDD+ dinegosiasi internasional, politik,
ekonomi dan resiko finansial terkait dengan ketidakpastian tersebut
dan rendahnya pemahaman sektor swasta terhadap REDD+. Walaupun
sebenarnya selama ini sektor swasta khususnya di sektor perkebunan telah
banyak melakukan inisiasi dalam mewujudkan pembangunan perkebunan
berkelanjutan. Hal itu sebagian besar didorong oleh keinginan pasar yang
menginginkan produk ramah lingkungan.

8.2. Perkembangan Usaha di Sektor
Perkebunan
Perkembangan usaha di Agribisnis menurut Morath (2006) dipengaruhi
oleh legislasi, konsumen dan kompetisi. Ditambahkan dalam Divanbeigi
dan Saliola (2016) bahwa kerangka kebijakan dan peraturan akan
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menyebabkan terjadinya distorsi serta dapat menghambat pengembangan
sektor pertanian jika kerangka yang disusun tidak tepat. Selain itu Chataway
(2001) memberikan contoh bahwa salah satu kebijakan yang memberikan
pengaruh terhadap agribisnis adalah kebijakan terkait dengan lingkungan.
Kebijakan mampu menciptakan enabling condition bagi berkembangnya
usaha agribisnis khususnya di sektor perkebunan.
Perkembangan agribisnis terutama sektor perkebunan ditunjukkan dengan
makin besarnya kontribusi sektor tersebut terhadap PDB Indonesia.
Pertumbuhan PDB di sektor pertanian secara umum pada tahun 2018 adalah
3,87% (BPS, 2019). Perkebunan sebagai sub sektor di sektor pertanian
merupakan bagian penyumbang dalam PDB Indonesia, sejak tahun 2012
terdapat 4 komoditas perkebunan yang masuk dalam kategori 10 komoditi
utama dan potensial. Komoditas tersebut adalah Karet, Kelapa sawit, Kakao
dan Kopi. Komoditas tersebut berkontribusi dalam kisaran 16-19% dari
total ekspor non migas sejak kurun waktu 2012-2016 (Kemendag 2018).
Pada tahun 2017 total PDB Indonesia adalah $13.589 triliun dan sektor
pertanian menyumbangkan $1.786 Triliun atau sekitar 13.14% dari PDB
nasional, dan 3.47% diantaranya atau sekitar $471 Triliun disumbangkan
oleh sektor perkebunan (BPS 2018).
Secara nasional perkembangan sektor perkebunan menunjukkan
perkembangan dari hulu ke hilir. Pada wilayah hulu tabel 8.1 menunjukkan
peningkatan luasan perkebunan yang cukup signifikan sejak tahun 2014
hingga tahun 2017. Perkembangan tersebut diikuti dengan kenaikan produksi
hasil perkebunan. Sektor perkebunan tidak hanya mendukung perekonomian
secara nasional, akan tetapi juga pembangunan ekonomi di tingkat provinsi.
Pada tabel di bawah dapat dilihat bahwa dari 4 komoditas perkebunan yang
menjadi andalan sektor ini, kelapa sawit memiliki perkembangan yang
cukup signifikan dalam kurun waktu 8 tahun (2010-2017) dibandingkan
ke-tiga komoditas lainnya. Kelapa sawit sebagai komoditas andalan disektor
perkebunan menghasilkan produk turunan yang memiliki nilai ekonomi
tinggi. Produk turunan tersebut dihasilkan oleh hampir semua komponen
buah kelapa sawit yaitu daging kelapa sawit, biji kelapa sawit, tempurung
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dan serat serta tandan buah kosong. Produk turunan kelapa sawit yang
populer adalah Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit.
Tabel 8.1 Perkembangan Luas Area, Produksi, dan Produktivitas Komoditas
Perkebunan
Deskripsi
2010 2011
Luas Area (x 1.000.000 Ha)
Karet
3,45
3,46
Kakao
1,73
Sawit
8,39
8,99
Kopi
1,23
Produksi (x 1.000.000 ton)
Karet
2,73
2,99
Kakao
0,84
0,71
Sawit
21,96 23,10
Kopi
0,69
0,64

2012

Tahun
2013 2014

3,51
1,77
9,57
1,24

3,56
1,74
10,47
1,24

3,01
0,74
26,02
0,69

3,24
0,72
27,78
0,68

2015

2016

2017

3,62
1,73
10,96
1,23

3,62
1,71
112,60
1,23

3,64
1,72
11,20
1,25

3,66
1,73
14,03
1,25

3,15
0,73
29,34
0,64

3,15
0,59
31,07
0,64

3,31
0,66
31,73
0,66

3,63
0,66
37,81
0,67

Sumber : BPS (2018)

Perkembangan perusahaan perkebunan, komoditas kelapa sawit menunjukkan
peningkatan jumlah perusahaan yang cukup signifikan antara tahun 2011 ke
tahun 2012. Kenaikan jumlah perusahaan besar perkebunan kelapa sawit
berimplikasi terhadap kenaikan produksi dan hal itu menjadikan Indonesia
sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan angka produksi
tahun 2018 menyentuh angka 37,8 juta ton dengan luas total perkebunan
kelapa sawit mencapai 14.03 juta ha (Nurfatriani et al 2018).
Produksi minyak sawit tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan
dalam negeri dan kebutuhan ekspor. Direktorat Jenderal Perkebunan (2017)
dalam Nurfatriani et al (2018) menyebutkan bahwa pada tahun 2016,
ekspor kelapa sawit Indonesia menghasilkan devisa sebesar Rp. 310 triliun
dan hal itu meningkat dari tahun 2015 sebesar Rp. 245 triliun. Produksi
CPO Indonesia dipasarkan keseluruh dunia dan terdapat 10 negara tujuan
utama dari ekspor CPO Indonesia diantaranya yaitu Tiongkok, Uni Eropa,
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India, Amerika Serikar, Pakistan, Bangladesh, Timur Tengah dan Afrika.
India merupakan negara pengimpor CPO Indonesia terbesar dalam pada
tahun 2017-2018.

Gambar 8.1

Ekspor Minyak Sawit dan Turunannya Berdasarkan Negara
Tujuan

Sumber: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/08/inilah-10-negara-tujuanutama-ekspor-cpo-pada-2019

Pertumbuhan industri kelapa sawit yang pesat berbanding lurus dengan
isu lingkungan yang mewarnainya. Pemerintah telah mengantisipasi
berkembangnya isu negatif pada pembangunan kelapa sawit melalui
implementasi berbagai regulasi yang mengatur tentang kepedulian terhadap
lingkungan. Implementasi kebijakan terkait lingkungan pada pembangunan
sektor perkebunan pada komoditi kelapa sawit salah satunya yaitu melalui
penerapan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). ISPO yang pertama kali
digulirkan pada tahun 2009 merupakan integrasi berbagai regulasi untuk
membangun perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. ISPO sendiri
menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 11 tahun 2015 bersifat mandatori
bagi perusahaan perkebunan besar dan voluntary untuk perkebunan plasma
dan swadaya.
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Gambar 8.2 Harga Minyak Sawit Januari 1994 – Desember 2018
Sumber : www.indexmundi.com

Isu lingkungan tersebut menjadi isu kompetisi yang mempengaruhi harga
minyak kelapa sawit di pasar internasional. Harga minyak sawit dipasar
internasional menunjukkan kecenderungan turun sejak awal tahun 2017
hingga Desember 2018. Hal itu mempengaruhi pendapatan ekspor Indonesia
dari sektor perkebunan. Iskandar (2016) menyebutkan bahwa shock harga
CPO di pasar internasional akan memberikan dampak terhadap volume
ekspor kelapa sawit, pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, jumlah uang yang
beredar dan nilai tukar riil rupiah terhadap US Dollar. Perubahan harga yang
cenderung menurun mempengaruhi harga produk yang dibeli langsung dari
petani. Harga tandan buah segar kelapa sawit turun di tingkat petani terus
turun. Pohan (2018) menyebutkan bahwa di Sumatera Utara penurunan
harga sawit mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat terutama
masyarakat yang bermata pencaharian utama sebagai petani kelapa sawit.
Menurut OPF (2018) terdapat 5 hal yang mempengaruhi penurunan harga
tersebut, diantaranya yaitu:
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1.

Supply dan demand dari minyak sawit

2.

Harga produk pesaing, yaitu harga dari produk pesaing minya sawit
misalnya minyak kedelai, minyak bunga matahari dan minyak jagung

3.

Kebijakan impor dari negara pengimpor

4.

Pola cuaca, cuaca di negara penghasil minyak sawit, seperti Malaysia
dan Indonesia dapat mempengaruhi supply terhadap minyak sawit

5.

Perubahan pajak dan bea masuk

8.3. Kebijakan dan Implementasi Sektor
Perkebunan di Lapangan
Keberpihakan pemerintah untuk melakukan pembenahan terhadap tata
kelola perkebunan melalui kebijakan sangat diperlukan. Bissonnette (2016)
menyebutkan bahwa NGO telah mengangkat isu kontroversi efek negatif
pengembangan industri kelapa sawit. Pada pembangunan perkebunan,
kebijakan yang mengaturnya merupakan kebijakan yang terintegrasi
terutama dengan sektor penyedia lahan yaitu kehutanan. Selain itu, regulasi
yang terkait erat pada pembangunan sektor perkebunan berkelanjutan adalah
pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
dalam melaksanakan tata kelola pemerintahannya. Kebijakan terkait dengan
pembangunan perkebunan tidak hanya menjadi hak prerogatif pemerintah
pusat akan tetapi berdasarkan UU No.23/2014 tentang Pemerintahan
Daerah kewenangan terkait dengan perijinan perkebunan berada di
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Kewenangan yang dimiliki
oleh pemerintah daerah memberikan pemerintah daerah pengaruh yang
cukup besar terhadap terjadinya alih fungsi lahan hutan menjadi non hutan
terutama dialokasikan untuk pembangunan perkebunan. oleh karena itu
komitmen kepala daerah terhadap perbaikan tata kelolanya melalui program
Kaltim Hijau mutlak diperlukan. Implementasi program Kaltim Hijau
pada sektor perkebunan adalah ditandatanganinya Deklarasi Kesepakatan
Pengembangan Kebun Berkelanjutan pada tahun 2017 oleh seluruh bupati
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dan walikota se-Kalimantan Timur. Deklarasi tersebut mengikat komitmen
pemerintah kabupaten sebagai pemegang kewenangan terbesar sekaligus
eksekutor dalam pembangunan perkebunan untuk membenahi tata kelola
perkebunannya.
Provinsi Kaltim memiliki produk hukum dan kebijakan terkait dengan
pengaturan di sektor perkebunan. Produk-produk hukum tersebut baik
secara langsung maupun tidak langsung berimplikasi terhadap pembangunan
rendah karbon sebagai fokus pembangunan di Kalimantan Timur saat ini.
Tabel 8.2 Regulasi Pemerintah Provinsi Kaltim dalam
Mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon
Regulasi
Pergub Kaltim
No.22/2011
tentang
Pedoman
Pelaksanaan
Kaltim Hijau

Pengaturan
Merupakan pedoman
pelaksanaan Kaltim Hijau.
Provinsi Kaltim menegaskan
komitmennya dalam
melaksanakan pembangunan
ekonominya tetap
memberikan perlindungan
sosial dan ekologis. Selain itu
pemerintah Provinsi Kaltim
juga menjamin keselamatan
dan kesejahteraan
masyarakat serta
keberlanjutan lingkungan
hidup

Upayanya

Implikasi terhadap pembangunan
rendah karbon
Peraturan gubernur ini menentukan
arah dan tujuan kaltim hijau sebagai
upaya melakukan pembenahan
menuju pembangunan rendah
karbon. Tujuan dari kaltim hijau
yaitu:
Meningkatkan kualitas hidup
masyarakat Kaltim;
Mengurangi ancaman bencana
ekologi dan dampak perubahan
iklim
Mengurangi terjadinya pencemaran
dan pengrusakan kualitas ekosistem
darat, air dan udara
Meningkatkan pengetahun dan
menumbuhkan kesadaran di seluruh
kalangan lembaga dan masyarakat
Berkontribusi dalam rencana
pembangunan nasional terkait
dengan penurunan emisi nasional
sebesar 26% sampai dengan tahun
2020
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Tabel 8.2 Regulasi Pemerintah Provinsi Kaltim dalam Upayanya
Mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon (lanjutan)
Implikasi terhadap pembangunan
rendah karbon

Regulasi

Pengaturan

Surat Edaran
Gubernur
Kaltim
No.180/1375Ek/2013 tanggal
23 Januari
2013 perihal
penertiban
izin dan audit
untuk izin
pertambangan,
kehutanan dan
perkebunan.
Pergub Kaltim
No.17/2015
diganti dengan
Pergub Kaltim
No.1/2018
tentang
Pemberian
Izin dan Non
Perizinan
di Bidang
Pertambangan
, Kehutanan
dan Perkebunan
di Provinsi
Kalimantan
Timur

Pada surat edaran ini
berisi kewajiban bagi
walikota dan bupati untuk
melaksanakan audit terhadap
semua perizinan yang
telah diterbitkan untuk
pertambangan, kehutanan
dan perkebunan dan evaluasi
tentang izin pada masingmasing usaha tersebut (Ishak
2015)

Mekanisme pengawasan terhadap
usaha perkebunan yang berjalan,
terutama terkait dengan legalitas
dari usaha tersebut.

Peraturan gubernur ini terbit
untuk mendukung Surat
Edaran Gubernur Provinsi
Kaltim No.180/1375EK/2013 tanggal 25
Januari 2013. Peraturan
gubernur ini mengenai
penataan pemberian izin
dan non perizinan di sektor
pertambangan, kehutanan
dan perkebunan Kelapa
Sawit di Provinsi Kaltim

Menata pembangunan ekonomi di
sektor pertambangan, kehutanan
dan perkebunan melalui penataan
perijinan. Penataan tersebut
dilakukan dengan melakukan
evaluasi terhadap kebijakan yang
telah dikeluarkan dan dampaknya
dalam pemanfaatan dan pengelolaan
sumber daya alam.
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Tabel 8.2 Regulasi Pemerintah Provinsi Kaltim dalam Upayanya
Mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon (lanjutan)
Regulasi

Pengaturan

Perda Kaltim
No.01/2016
tentang
Rencana Tata
Ruang Wilayah
Provinsi
Kalimantan
Timur tahun
2016-2036.

Tujuan dari diterbitkannya
peraturan daerah ini
adalah untuk mewujudkan
ruang wilayah provinsi
yang mendukung
pertumbuhan ekonomi
hijau yang berkeadilan
dan berkelanjutan berbasis
agroindustri dan energy
ramah lingkungan.
Peraturan daerah ini
meliputi Perencanaan
pembangunan berkelanjutan;
penggunaan lahan untuk
usaha perkebunan;
perbenihan; Budidaya
tanaman perkebunan; usaha
perkebunan; pengolahan,
pemasaran dan harga hasil
perkebunan; pengelolaan
lingkungan hidup
perkebunan; penelitian dan
pengembangan; sistem data
dan informasi; pengelolaan
konflik perkebunan;
pembinaan dan pengawasan;
penyidikan; sanksi;
pembiayaan dan penilaian
dan evaluasi.

Perda Kaltim
No.7/2018
tentang
Pembangunan
Perkebunan
Berkelanjutan

Implikasi terhadap pembangunan
rendah karbon
Pengembangan ekonomi disesuaikan
dengan peruntukan yang telah
direncanakan. Peruntukkan
tata ruang ditujukan untuk
pengembangan ekonomi hijau.

Perda ini mendukung pembangunan
rendah karbon di fase awal.
Berimplikasi terhadap pengelolaan
kawasan yang memiliki nilai
konservasi tinggi, pencegahan dan
penanganan pasca kebakaran, serta
kegiatan mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim yang wajib
dilaksanakan oleh pengusaha
perkebunan.

Sumber: diolah dari beberapa peraturan terkait, 2018

Inisiasi pembangunan hijau di Provinsi Kaltim pada tahun 2011 melalui
Pergub Kaltim No.22/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaltim Hijau telah
mengawali perubahan pada arah pembangunan ekonomi provinsi tersebut.
Sistem sertifikasi terkait dengan pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan
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menjadi salah satu tools dalam mewujudkan pembangunan perkebunan
berkelanjutan sebagai bagian pelaksanaan Kaltim Hijau. ISPO (Indonesia
Sustainable Palm Oil) merupakan sertifikasi pengelolaan perkebunan
berkelanjutan yang saat ini bersifat mandatory bagi perkebunan swasta
dan BUMN. Selain itu, beberapa perusahana perkebunan ikut serta dalam
sertifikasi RSPO, sebagai jaminan pengelolaan perkebunan berkelanjutan
yang diakui secara internasional untuk memasuki pasar internasional.
Pemerintah Provinsi Kaltim secara aktif mendorong perusahaan perkebunan
untuk bersertifikasi baik ISPO maupun RSPO.
Tabel 8.3 Perusahan yang Memperoleh ISPO dan RSPO di Provinsi
Kaltim
No

ISPO

No

1
2

PT. Swakarsa Sinar Sentosa
PT. Dharma Satya Nusantara, tbkPKS 2
PT. Dharma Satya Nusantara, tbkPKS 3
PT. SUmber Kharisma Persada
PT. Karyanusa Eka Daya (MHM/
MHE)
PT. Bima Palma Nugraha (TL Mill)
PT. Gunta Samba (AE, PE)
PT. Tapian Nadenggan (JL Mill)
PT. Kresna Duta Agrindo (MWM/
MWE, GKM/GKE)
PT. SInergi Agro Industri

1
2

PT. Swakarsa Sinarsentosa Mill
PT. DSN Mill 2

3

PT. DSN Mill 3

4
5

PT. DSN Mill 4
PT. Pangkatan Indonesia (Bumi
Permai)
Cakara POM (REA Holding)
Perdana POM (REA Holding)
Jak Luay (PT. Tapian Nadenggan)
Muara Wahau (PT Kresna Duta
Agrindo)
Jabon POM (Kuala Lumpur
Kepong Berhad)

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

6
7
8
9
10

RSPO

PT. Etam Bersama Lestari
PT. Tanjung Buyu Perkasa
Plantations
PT. Hutan Hijau Mas
PT. Gunta Samba Jaya (MM/ME)
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Tabel 8.3 Perusahan yang Memperoleh ISPO dan RSPO di Provinsi Kaltim
(lanjutan)
No

ISPO

15
16
17

PT. Satu Sembilan Delapan (KLK)
PT. Yudha Wahana Abadi (MM/ME)
PT. Rea Kaltim Plantations (CM/
PM)
PT. Jaya MAndiri Sukses
PT. Khaleda Agroprima Malindo
PT. Prima Mitra Jaya Mandiri (MP
Evans Group)
PT. Borneo Indah Marjaya
PT. Perkebunan Nusantara
XIII(Longkali)
PT. Muaratoyu Subur Lestari

18
19
20
21
22
23

No

RSPO

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2018)

Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah bersertifikasi ISPO berjumlah
23 perusahaan. Hal itu mencakup luasan 192.170,52 ha atau sekitar 16,6%
dari total luas perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kaltim (Disbun Kaltim
2018). Sedangkan untuk RSPO menurut Dinas Perkebunan Kaltim (2018)
luas areal perkebunan kelapa sawit adalah seluas 137.083,47 ha dengan
102.462,69 diantaranya merupakan areal yang berproduksi, dan kapasitas
pabrik kelapa sawit sebesar 640 ton Tandan Buah Segar/jam.
Monitoring dan evaluasi menjadi sarana untuk menilai berjalannya
suatu kebijakan. Salah satu yang dilakukan pemerintah Provinsi Kaltim
sebagaimana diamanatkan dalam regulasi adalah melakukan penilaian
terhadap usaha perkebunan. Hasil penilaian tersebut digunakan sebagai
dasar pemberian sanksi bagi pengusaha perkebunan. Di Provinsi Kaltim
pada tahun 2018 hasil penilaian menunjukkan bahwa dari 329 Izin Usaha
Perkebunan (IUP), 200 IUP diantarannya telah melakukan pengajuan
PUP dan kemudian sebanyak 173 IUP telah dinilai dengan jumlah tahap
pembangunan A hingga E sebanyak 83 dan jumlah Tahap Operasional I
hingga IV sebanyak 90 IUP.
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Namun demikian, pada tingkat kabupaten di Provinsi Kaltim penerapan
monitoring dan evaluasi bagi usaha perkebunan masih terkendala
terbatasnya sumberdaya. Keterbatasan sumberdaya manusia baik secara
kualitas maupun kuantitas masih menjadi tantangan dalam pembenahan
sektor perkebunan di pemerintah kabupaten. Selain itu pendanaan sebagai
masalah klasik dalam pembangunan juga ikut berperan sebagai penghambat
dalam penerapan sistem monitoring dan evaluasi di sektor perkebunan.
Keterbatasan sumberdaya tersebut terkait dengan komitmen dan prioritas
dalam implementasi kebijakan Kaltim Hijau .

8.4. Potensi Penurunan Emisi di Sektor
Perkebunan
Asal muasal lahan untuk pembangunan perkebunan saat ini menjadi isu
lingkungan pada pembangunan perkebunan khususnya perkebunan kelapa
sawit. Isu yang berkembang memberikan tekanan yang cukup besar pada
sektor sawit. Hal itu diantaranya terkait dengan ekspansi perkebunan kelapa
sawit ke dalam wilayah dengan kawasan hutan, dan kawasan dengan cadangan
karbon dan nilai biodiversitas yang tinggi. Ekspansi tersebut menurut
Gunarso, dkk (2013) berkontribusi terhadap terjadinya pembukaan lahan
terutama pada hutan sekunder, lahan pertanian (perkebunan karet) dan tipe
tutupan lahan yang memiliki cadangan karbon rendah serta sebagian kecil
hutan primer. Kemudian (KLHK, 20018) menambahkan bahwa deforestasi
di Indonesia salah satunya disebabkan oleh pembangunan di sektor sawit.
Selain itu Bessou et al. (2014) merancang RSPO greenhouse gas calculator
untuk produk kelapa sawit, memasukkan sumber emisi diantaranya yaitu 1)
Pembukaan lahan; 2) Pemupukan; 3)Nitrous oxide dan Carbon Dioxide dari
penggunaan pupuk; 4)bahan bakar fosil dari panen dan pengumpulan dan
untuk pabrik; 5)Metana dari POME dan 6) karbon dioksida dan dinitrogen
oksida dari penanaman lahan gambut. Kemudian untuk perkebunan
rakyat, ekspansi lahan yang dilakukan oleh petani didasari oleh rendahnya
produktivitas lahan milik petani. Produktivitas lahan milik petani yaitu
sekitar 4 ton/ha/tahun ((Rival dan Levang 2014).
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Walaupun demikian kelapa sawit memiliki kemampuan untuk menyerap
karbon. Rusolono (2018)menyebutkan bahwa potensi sekuestrasi karbon
kelapa sawit berkisar antara 3.30-5.0 ton C/Ha/tahun dan memiliki potensi
cadangan karbon berkisar antara 82.75-125 ton C per Ha. Potensi sekuestrasi
jika pembangunan perkebunan kelapa sawit dibangun pada lahan yang telah
terdegradasi dan memiliki cadangan karbon yang rendah. Oleh karena itu,
alokasi lahan untuk pembangunan perkebunan seharusnya dilakukan pada
lahan-lahan yang telah terdegradasi dan memiliki cadangan karbon yang
rendah.
Akan tetapi alokasi lahan untuk pembangunan perkebunan tersebut
tergantung pada komitmen pemerintah terhadap pembangunan
berkelanjutan. Prioritas pemerintah cenderung untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja (Pirard et al 2017).
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2019) menyebutkan bahwa
pada tahun 2018 di Kalimantan Timur perkebunan kelapa sawit menyerap
334.743 orang tenaga kerja. BPS (2019) menambahkan bahwa pada tahun
2018, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyerap tenaga kerja
paling besar di Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 22% dari jumlah
tenaga kerja. Namun melalui program Kaltim Hijau, pembangunan ekonomi
di provinsi kalimantan timur akan tetap mempertimbangkan aspek ekologi
dan lingkungan.
Tabel 8.4 Pemanfaatan Lahan pada Alokasi Lahan untuk Perkebunan
No
1
2
3
4
5

Keterangan
RTRW Peruntukan Perkebunan (Ha)
Lahan yang dibebani ijin Perkebunan
Ijin lokasi yang tidak ada progress (Ha)
Lahan yang belum dimanfaatkan
Luas realisasi tanam komoditas perkebunan

Sumber: Rahmad (2019)
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Berdasarkan tabel 8.5 dapat dilihat, dari 3.015.712 ha lahan yang telah
dialokasikan/dibebani ijin perkebunan, luas realisasi penanaman kelapa
sawit ‘masih’ sekitar 45% (1.357.946 ha). Dengan kata lain, sekitar 55%
diantaranya (seluas 1.657.766 ha) belum dilakukan penanaman kelapa sawit,
termasuk didalamnya ijin lokasi yang tidak ada progres kegiatan. Luasan
perkebunan yang belum ada realisasi penanaman tersebut berpotensi cukup
besar untuk dapat dialokasikan menjadi areal HCV/NKT, sebagaimana
yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah
Kabupaten/Kota di provinsi Kalimantan Timur sesuai Deklarasi Kesepakatan
Pengembangan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur
serta program penurunan emisi berbasis yurisdiksi (ERPD FCPF-Carbon
Fund). Deklarasi itu sendiri berkomitmen untuk melindungi keberadaan
kawasan dengan nilai cadangan karbon tinggi seluas 640.000 ha dan lahan
gambut 50.000 ha yang diperuntukan untuk usaha perkebunan.

8.5. Teknik Penurunan Emisi di Sektor
Perkebunan
Penurunan emisi disektor berbasis lahan sebagai upaya mitigasi perubahan
iklim mendorong dilakukannya transformasi menuju pembangunan
perkebunan rendah emisi. Selama ini telah banyak usaha yang dilakukan baik
oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam membenahi sektor
perkebunan. Pembenahan tersebut dimulai dari penyediaan lahan untuk
perkebunan, proses pembangunan perkebunan, pengelolaan perkebunan
dan pengolahan hasil perkebunan.
Pembenahan telah banyak dilakukan khususnya oleh Pemerintah Provinsi
Kaltim. Rachmad (2018) menyebutkan kebijakan pengembangan dan
pengelolaan perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur diarahkan pada:
1.

Peningkatan produktivitas lahan dibandingkan dengan perluasan areal
perkebunan

2.

Mengembangkan komoditas lain selain sawit untuk menghindari
ketergantungan terhadap produk kelapa sawit
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3.

Perluasan kebun baru diarahkan pada kebun rakyat pada lahan dengan
nilai cadangan karbon rendah (semak belukar dan lahan terbuka di
tanah mineral) yang bermitra dengan perusahaan kebun besar

4.

Melindungi areal dengan nilai cadangan karbon tinggi (hutan alam
dan lahan gambut), dengan mempertahankan 540.000 hutan alam di
kawasan peruntukan perkebunan dan membatasi alih guna hutan alam
sampai dengan 300.000 ha sampai dengan 2030.

Tabel 8.5 Kebijakan Kunci Aksi Mitigasi Sektor Perkebunan di Provinsi
Kaltim
Kebijakan Kunci
Pengelolaan kebun berkelanjutan yang
memastikan:
1.

Perlindungan areal bercadangan
karbon tinggi

2.

Penerapan praktek pertanian yang
baik (good agriculture practice)

3. Pengelolaan limbah
Panduan pengelolaan kebun
berkelanjutan yang salah satunya
mengatur tentang praktek pemupukan
yang baik
Perlindungan area dengan cadangan
karbon tinggi dan mengarahkan
pengembangan kebun pada daerah
dengan cadangan karbon rendah

Pengelolaan limbah pabrik kelapa sawit
yang memastikan pengurangan emisi
GRK lewat pemanfaatan limbah
Sumber: Rahmad (2018)
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Regulasi yang diperlukan
Peraturan Daerah Provinsi Kaltim tentang
Pengelolaan kebun berkelanjutan

Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan
Bupati tentang panduan pengelolaan
kebun berkelanjutan (turunan Perda
Provinsi)
Peraturan Daerah Kabupaten (yang
diperkuat Peraturan Bupati) terkait
Rencana Rinci Tata Ruang dan sistem/
mekanisme perizinan usaha perkebunan
(turunan Perda Provinsi) serta kewajiban
untuk melakukan pengelolaan terhadap
areal konservasi tinggi dan mekanisme
dalam melakukan monitoring dan evaluasi
Peraturan Bupati tentang pengelolaan
limbah pabrik kelapa sawit (turunan Perda
provinsi)
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Regulasi nasional maupun regulasi daerah di Provinsi Kaltim menyebutkan
adanya areal dalam wilayah konsesi perkebunan yang harus dialokasikan
untuk perlindungan terhadap ekosistem dan lingkungan. Regulasi nasional
tersebut diimplementasikan oleh pemerintah Provinsi Kaltim melalui Perda
No.7/2018 tentang Pembangunan Perkebunan. Selain itu, terkait dengan
kewenangan di sektor perkebunan dimana menurut UU 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah berada di pemerintah kabupaten, pemerintah
kabupaten di Provinsi Kaltim telah menandatangani nota kesepahaman
untuk mempertahankan 640 ribu ha tutupan hutan sebagai areal HCV.
Pendekatan HCV atau NKT (Nilai Konservasi Tinggi) di Indonesia
diidentifikasikan menjadi 6 NKT.
Tabel 8.6 Nilai Konservasi Tinggi (NKT/HCV) di Indonesia
Nilai Konservasi Tinggi

Keterangan

NKT 1 : Kawasan yang
mempunyai tingkat
keanekaragaman hayati yang
penting

NKT 1.1 Kawasan yang mempunyai atau memberikan
fungsi pendukung keanekaragaman hayati bagi
kawasan lindung dan/atau konservasi
NKT 1.2 Species hampir punah
NKT 1.3 Kawasan yang merupakan habitat bagi
populasi spesies yang terancam, penyebaran terbatas
atau dilindungi yang mampu bertahan hidup (Viable
population)

NKT 2 Kawasan Bentang
Alam yang Penting Bagi
Dinamika Ekologi Secara
Alami

NKT 1.4 Kawasan yang merupakan habitat bagi
spesies atau sekumpulan spesies yang digunakan secara
temporer
NKT 2.1 Kawasan bentang alam luas yang memiliki
kapasitas untuk menjaga proses dan dinamikaekologi
secara alami
NKT 2.2 Kawasan alam yang berisi dua atau lebih
ekosistem dengan garisbatas yang tidak terputus
(berkesinambungan)
NKT 2.3 Kawasan yang mengandung populasi dari
perwakilan spesies alami
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Tabel 8.6 Nilai Konservasi Tinggi (NKT/HCV) di Indonesia (lanjutan)
Nilai Konservasi Tinggi

Keterangan

NKT 3. Kawasan yang
mempunyai ekosistem
langka atau terancam punah
NKT 4. Kawasan yang
NKT 4.1 Kawasan atau ekosistem yang penting
menyediakan jasa-jasa
sebagai penyedia air dan pengendalian banjir bagi
lingkungan alami
masyarakat hilir
NKT 4.2 Kawasan yang penting bagi pengendalian
erosi dan sedimentasi
NKT 4.3 Kawasan yang berfungsi sebagai sekat alam
untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan atau
lahan
NKT 5 Kawasan yang
mempunyai fungsi
penting untuk pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakat
lokal
NKT 6. Kawasan yang
mempunyai fungsi penting
untuk identitas budaya
tradisional komunitas lokal
Sumber: Konsorsium Revisi HCV Toolkit Indonesia hal. 19 (2008)

Selain regulasi, mekanisme pasar pada pasar internasional yang mensyaratkan
perlindungan terhadap ekosistem dan lingkungannya berperan besar dalam
pengelolaan areal HCV di areal pengusahaan perkebunan. Pengelolaan HCV
di areal perkebunan menjadi pusat kegiatan penurunan emisi di Provinsi
Kaltim. Perusahaan yang saat ini melakukan pengelolaan HCV didasari oleh
kewajiban sertifikasi RSPO perusahaan.
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Tabel 8.7 HCV di Perkebunan Bersertifikasi RSPO
Nama
Perusahaan

Luas
HCV (ha)

PT. Swakarsa
490 (*1)
Sinarsentosa Mill
PT. DSN Mill 2 128 (HCV)
458 (Buffer
zone) (*2)
PT. DSN Mill 3 3.712,50
(*3)
PT. DSN Mill 4 444 (*4)

HCVs

Keterangan

HCV 1.2;
HCV 1.3

HCV1.2;
HCV 1.3;
HCV 3 dan
HCV 4.1

PT. Pangkatan
1.851,64
Indonesia (Bumi (*5)
Permai)

Cakara POM
(REA Holding)

9.615,89
(*6)

HCV 1,
HCV 4,
HCV 5 dan
HCV 6

Perdana POM
(REA Holding)
PT. Tapian
Nadenggan (Jak
Luay)

520,75 (*8)

HCV 1.1;
HCV 1.2;
HCV 1.3;
HCV 1.4
dan HCV
4.1

Pada areal HCV terdapat
29 spesies tumbuhan yang
dilindunngi, 44 spesiesterancam
punah (endemic), 43 spesies
burung yang masuk dalam
(conservation priorities)
Endangered species : Trenggiling,
Kucing Ikan, Bekantan dan
owakelawat; Vulnerable species:
Pesut Mahakam, Beruk, Sero
Ambrang, babi jenggot dan surili
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Tabel 8.7 HCV di Perkebunan Bersertifikasi RSPO (lanjutan)
Nama
Perusahaan

Luas
HCV (ha)

HCVs

PT. Kresna Duta 370,47 (*9)
Agrindo (Muara
Wahau)
Jabon POM
14.086 (*10) HCV 1.2;
(Kuala Kepong
HCV 1.3;
Berhad)
HCV 3;
HCV 4.1;
HCV 4.2;
HCV 6

Keterangan

Pelanduk Napu, Landak Raya,
Berangberang, ELang Bondol,
Elang tikus, Elang ular, bangau
kuntul, ayam ayaman, Kayu hiam,
Meranti, Kapor, Bangeris

Sumber: Rahmad (2018)

Sedangkan perusahaan yang bersertifikasi ISPO, perlindungan hutan
primer dan lahan gambut hanya dilakukan pada areal sempadan sungai.
Implementasi kebijakan terhadap perlindungan areal dengan konservasi
tinggi perlu didorong dengan kriteria dan indikator yang jelas, serta sistem
monitoring dan evaluasi yang transparan, akurat, lengkap dan konsisten.
Sebagai upaya untuk mendorong implementasi kebijakan tersebut, perlu
diterapkan mekanisme reward dan punishment.
Komitmen pemerintah dan masyarakat Provinsi Kaltim pada pembangunan
hijau juga ditunjukkan dengan menetapkan Kawasan Ekosistem Esensial.
Kawasan Ekosistem Esensial merupakan kawasan diluar kawasan suaka alam
dan/atau kawasan pelestarian alam yang mempunyai nilai penting yang secara
ekologis menunjang kelangsungan kehidupan melalui upaya konservasi
keanekaragaman hayati yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan
mutu kehidupan manusia yang ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi
(Dirjen KSDAE 2019).
Terbentuknya forum-forum pengelolaan kawasan HCV tersebut tidak
terlepas dari pendampingan dari berbagai mitra pembangunan di Provinsi
Kalimantan Timur serta kepedulian pemerintah daerah. Kegiatan lain
yang sudah dan terus dilakukan yang dapat memberikan kontribusi dalam
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penurunan emisi dari sektor perkebunan yaitu terkait pencegahan kebakaran
lahan dan kebun. Kegiatan yang dilakukan antara lain pelaksanaan
sosialisasi terkait dampak kebakaran kebun dan lahan kepada kelompok
tani maupun perusahaan swasta perkebunan, mendorong penyiapan lahan
tanpa membakar, serta fasilitasi pembentukan dan pelatihan Kelompok Tani
Peduli Api (KTPA). Gubernur Kalimantan Timur telah membentuk Brigade
Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun Tingkay Provinsi Kalimantan
Timur melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 360/K.392/2015. dalam
pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran lahan dan kebun selalu
berkoordinasi dengan Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan
Lahan yang bersifat lintas sektoral dan lintas instansi.
Tanggung jawab untuk mengimplementasikan pembangunan hijau tidak
hanya dilaksanakan oleh pemerintah. Keterlibatan swasta dalam mendorong
pembangunan hijau di Provinsi Kaltim dapat dilihat dari pengelolaan
Kawasan Ekosistem Esensial Wehea-Kelay. Kawasan ekosistem Wehea-Kelay
merupakan kawasan yang berada diluar kawasan konservasi yang memiliki
manfaat ekologi yang cukup besar bagi lingkungan. Kawasan ekosistem
esensial Wehea-Kelay diantaranya berada di areal konsesi Izin Usaha
Pengelolaan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam/Hutan Tanaman (IUPHHKHA/HTI) dan perkebunan kelapa sawit. Atmoko dkk (2018) menjelaskan
bahwa Landscape Wehea-Kelay merupakan ekosistem yang penting bagi
orang utan, dimana arealnya mencakup kawasan hutan produksi (HP) yang
dikelola oleh IUPHHK, Hutan Lindung (HL) Wehea, dan perkebunan
kelapa sawit di Provinsi Kaltim yang terbagi menjadi 17 unit manajemen.
Disebutkan lebih lanjut oleh Atmoko dkk (2018) bahwa dari 17 unit
manajemen tersebut 9 diantaranya telah menandatangani kesepakatan
kerjasama dan tergabung dalam Forum KEE Wehea-Kelay, yaitu Badan
Pengelola Hutan Lindung (BPHL) Wehea, PT. Narkata Rimba, PT. Gunung
Gajah Abadi, PT. Karya Lestari, PT. Wana Bakti Persada, PT. Acacia Andalan
Utama, PT. Nusaraya Agro Sait, PT. Utama Damai Indah Timber, dan PT.
Global Primatama Mandiri dengan luas effektif 368.249 ha.
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8.6. Hambatan dan Solusi
Areal HCV yang berada dalam konsesi perkebunan menjadi kewenangan
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Komitmen Pemerintan
Provinsi Kaltim ditunjukkan dengan diterbitkannya Perda No.7/2018
tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan. Sedangkan pemerintah
kabupaten sendiri komitmen untuk mempertahankan 640 ribu ha HCV
di APL masih dalam bentuk komitmen yang ditandatangani oleh Bupati/
kepala daerah masing-masing kabupaten. Namun demikian, Perda
perkebunan berkelanjutan belum didukung oleh peraturan turunan atau
peraturan bupati untuk mengikat komitmen pemerintah kabupaten secara
legal terutama dalam perlindungan kawasan dengan nilai konservasi tinggi.
untuk itu perlu didorong penyusunan perda kabupaten tentang pengelolaan
perkebunan berkelanjutan.
Lokasi HCV yang terfragmentasi membutuhkan pendekatan pengelolaan
yang mengintegrasikan setiap aspek dalam pengelolaan HCV. Fragmentasi
itu sendiri merupakan salah satu permasalahan bagi konservasi biodiversitas
(Prasetyo 2017). Pendekatan landscape untuk pengelolaan HCV dapat
mengintegrasikan fungsi ekologi dari suatu ekosistem. Pendekatan lanskap
menurut Prasetyo (2017) merupakan akomodasi berbagai kepentingan dari
berbagai stakeholder dengan penggunaan lahan yang memiliki kepentingan
yang bertentangan, yaitu antara kepentingan ekonomi yang ekstraktif
dengan jasa lingkungan yang bersifat konservatif. Pengelolaan kawasan yang
bernilai konservasi tinggi dalam bentuk forum seperti KEE mencerminkan
pelibatan berbagai stakeholder tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat
dan swasta dalam kegiatan konservasi.
Selain itu, pembentukan forum atau kelompok kerja pengelola HCV akan
membantu pemerintah dalam melakukan koordinasi dan monitoring areal
HCV di Provinsi Kaltim. Forum atau kelompok kerja tersebut beranggotakan
semua pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan HCV dan berada
dalam fasilitasi Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim. Selain pengusaha
perkebunan, terdapat mitra kerja atau NGO yang dapat membantu
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pemerintah Provinsi Kaltim dalam pengelolaan HCV. Selain itu diperlukan
keterlibatan UPT pemerintah pusat yang memiliki kewenangan dalam
keanekaragaman hayati sebagai sarana pembinaan dan evaluasi terhadap
pengelolaan HCV.
Gap kebijakan yang ada dalam pengelolaan HCV adalah tidak ada
lembaga yang bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi pada
pengelolaan HCV. Permentan ISPO yang menjadi dasar dalam pengelolaan
keanekaragaman hayati di areal konsesi perkebunan hanya menyebutkan
pengiriman laporan tanpa dijelaskan tindak lanjut dari laporan tersebut.
Ekspansi lahan memunculkan berbagai isu terkait dengan dampak negatif
terhadap lingkungan dan berdampak pada pasar komoditas perkebunan yang
berasal dari Indonesia. Alternatif pemenuhan target produksi perkebunan
dapat dilakukan melalui peningkatan produktivitas. Peningkatan
produktivitas komoditas perkebunan memerlukan kolaborasi para pihak
termasuk perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Penelitian menjadi
ujung tombak dalam usaha untuk peningkatan produktifitas perkebunan.
Melalui penelitian akan diketahui kapasitas produksi optimal tanaman
perkebunan dengan tanpa melebihi kapasitas daya dukung lingkungan pada
suatu bentang lahan.
Pengelolaan perkebunan berkelanjutan memerlukan faktor pengungkit
yang mampu mendorong keberhasilannya. Hal itu terutama terkait dengan
pengelolaan kawasan dengan nilai konservasi tinggi. Pengelolaan kawasan
tersebut menjadi strategi pengelolaan perkebunan berkelanjutan di Provinsi
Kaltim. untuk itu diperlukan upaya yang mampu menumbuhkan inisiatif
sektor swasta untuk mengelolaan areal tersebut. Kebijakan insentif (Meinecke
2017, Nurfatriani et al 2018) dapat menjadi alternatif pengungkit bagi
pembangunan perkebunan berkelanjutan di Provinsi Kaltim. Pemerintah
memiliki kewenangan untuk mengatur bentuk insentif yang akan diberikan
khususnya bagi sektor swasta yang terlibat secara aktif dalam upaya konservasi
dan menjaga kelestarian lingkungan. Kebijakan insentif fiskal dan non fiskal
dapat menjadi pendorong untuk memperoleh dukungan para pihak.
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Insentif fiskal dapat diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah dan sektor swasta. Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
perkebunan merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah
daerah. Pengelolaan kawasan dengan nilai konservasi tinggi akan membuat
lahan menjadi tidak memiliki nilai ekonomi bagi perusahaan, akan tetapi
perusahaan tetap harus membayar PBB kawasan tersebut. Namun demikian,
pengurangan PBB pada kawasan HCV akan mengurangi pendapatan
pemerintah daerah disektor pajak. Hal itu dapat mendorong pemerintah
pusat untuk memberikan alternatif pendapatan bagi pemerintah daerah.
Alternatif tersebut diantaranya dengan memodifikasi alokasi transfer
pendapatan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Climate
Policy Initiative 2018).
Insentif non fiskal yang dapat menjadi pilihan pemerintah pada pengelolaan
HCV di kawasan perkebunan diantaranya yaitu memberikan jaminan
kepastian usaha bagi pengusaha di sektor perkebunan. Selain itu, untuk
menekan deforestasi dan degradasi hutan yang disebabkan oleh perluasan
perkebunan kelapa sawit Nurfatriani et al (2018) merekomendasikan untuk
mengoptimalkan penggunaan dana sawit dan instrumen insentif fiskal
penggunaan hutan.
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9.1. Peran Ekosistem Mangrove dalam
Penurunan Emisi
Hutan mangrove memiliki peran penting sebagai penyimpan karbon (Adame
et al 2018). Menurut Hamilton dan Feries (2018), hutan mangrove mampu
menyimpan karbon dengan kepadatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan
ekosistem hutan lainnya. Hutan mangrove dapat menyimpan hingga empat
kali lipat lebih banyak karbon organik per unit luas (Jardine dan Siikamaka
2014). Hal tersebut menjadi alasan untuk menempatkan karbon yang
tersimpan di hutan mangrove dalam agenda kebijakan internasional melalui
Konvensi Kerangka Kerja PBB/United Nations Framework Convention on
Climate Change (UNFCCC) Perjanjian Paris (Paris Agreement) pada tahun
2015. Pada kesempatan tersebut, emisi dari lahan basah seperti hutan
mangrove secara eksplisit dipertimbangkan dalam pelaporan emisi gas rumah
kaca nasional melalui Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
tentang suplemen lahan basah untuk pedoman inventarisasi gas rumah kaca
(Hamilton dan Feries 2018).
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Menurut Hamilton and Feries (2018), Indonesia, Brasil, Malaysia, and Papua
Nugini mengandung lebih dari 50% cadangan karbon dunia, dan Indonesia
sendiri menyumbang lebih 30% cadangan karbon mangrove seluruh dunia.
Namun demikian, deforestasi hutan mangrove yang tinggi terjadi di beberapa
negara tropis, salah satunya Indonesia (Giri et al 2011; Hamilton dan Casey
2016; Hamilton dan Feries 2018). Emisi dari deforestasi dan degradasi
hutan mangrove seringkali diremehkan dan peranannya dalam mitigasi
karbon sering diabaikan (Adame et al 2018). Menurut Hamilton dan Casey
(2016), sejak tahun 2000, diperkirakan laju deforestasi mangrove global
mencapai 0,39% per tahun. Hal tersebut disebabkan oleh pertanian skala
besar, pengembangan komoditias akuakultur dan pengembangan daerah
pesisir (Hamilton 2013; Hamilton dan Lovette 2015; Richard dan Friess
2016). Kemampuan menyimpan karbon dengan kepadatan yang tinggi
per unit area ditambah dengan laju deforestasi yang tinggi menyebabkan
deforestasi mangrove secara global dapat berkontribusi sebanyak 0,21
Pg CO2-e per tahun atau 0,45 Pg CO2 per tahun (Donato et al 2011;
Pendleton et al 2012). Menurut Murdiyarso et al (2015), menghentikan
deforestasi pada hutan mangrove diperkirakan akan mengurangi emisi
pada sektor penggunaan lahan nasional antara 10% dan 31%. Di Meksiko,
menurut Adame et al (2018), mencegah deforestasi dan degradasi pada hutan
mangrove akan menghasilkan secara kumulatif 32,8-54,4 Tg CO2e pada
periode 2013–2030 atau sesuai dengan 6 -10% dari target emisi mereka dari
LULUC dalam Perjanjian Paris, atau nilainya 31 kali lebih besar daripada
yang dilaporkan secara resmi.
Di Indonesia, beberapa laporan menyatakan luas hutan mangrove saat
ini diperkirakan 3.247.018 hingga 7.758.410.595 ha (Sidik et al 2018).
Hamilton dan Casey (2016) melaporkan bahwa luas hutan mangrove
Indonesia diperkirakan lebih rendah yaitu sekitar 2.407.313 hektar.
Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
menyatakan bahwa luas hutan mangrove yang berada di dalam kawasan hutan
adalah 2,2 juta ha, dan 1,3 juta ha berada di luar kawasan hutan (KLHK
2017). Dari luasan tersebut, tiga provinsi utama yang memiliki estimasi
cadangan karbon hutan mangrove terbesar adalah Papua 328.816.690 tC,
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Papua Barat 237.459.220 tC, dan Kalimantan Timur (Kaltim) 95.815.540
tC dengan masing-masing jumlah persentase terhadap total karbon global
secara berurutan sebesar 7,7%, 5,6% dan 2,3% (Hamilton dan Feries 2018).
Disisi lain, Indonesia pada periode 2000 hingga 2012, telah kehilangan
41.946.838 tC, atau sekitar 48,56% dari seluruh kehilangan stok karbon
hutan mangrove global (Hamilton dan Feries 2018). Akuakultur menjadi
alasan utama meningkatnya konversi hutan mangrove ke tambak budidaya
sejak tahun 1980-an (Ilman et al 2016), seperti halnya yang terjadi di Kaltim.
Padahal menurut Lovelock dan McAllister (2014), konversi mangrove
menjadi kolam budidaya akan mempercepat emisi karbon karena tambak
yang dibangun di hutan mangrove dapat mengemisi karbon dari tanah,
dinding dan lantai kolam. Dengan demikian konservasi hutan mangrove
layak untuk diperhitungkan sebagai tindakan untuk mengurangi emisi
karbon (Sidik et al 2018).

9.2. Potensi ekosistem mangrove di Kaltim
Provinsi Kaltim memiliki ekosistem mangrove seluas 360.819,26 ha
yang tersebar di tujuh kabupaten/kota sebagaimana tersaji dalam tabel
9.1. Kabupaten Kutai Kertanegara merupakan kabupaten yang memiliki
luasan hutan mangrove terbesar, yaitu sekitar 36% atau seluas 129.900 ha
yang tersebar di wilayah Delta Mahakam. Wilayah tersebut meliputi lima
kecamatan yaitu Muara Badak, Anggana, Marang Kayu, Muara Jawa dan
Samboja. Dari lima kecamatan tersebut, tiga kecamatan diantaranya yaitu
Muara Badak, Anggana dan Muara Jawa masuk dalam wilayah KPHP
Delta Mahakam dibawah kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim.
Sementara itu, luas mangrove terbesar kedua terdapat di Kabupaten Berau,
yaitu sebesar 22,25% atau seluas 80.277 ha. Hutan mangrove di Kabupaten
Berau tersebar mulai dari bagian utara Tanjung Batu, Delta Berau, sampai
ke selatan di Biduk-biduk. Selain itu hutan mangrove juga ditemukan di
beberapa pulau seperti Pulau Panjang, Rabu-rabu, Semama dan Maratua
di bagian utara pesisir Berau, dan di Pulau Buaya-buaya di bagian selatan
pesisir Berau.
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Tabel 9.1 Sebaran dan luas hutan mangrove di Provinsi Kalimantan Timur
Kabupaten/Kota
Berau
Kutai Timur
Bontang
Kutai Kartanegara
Balikpapan
Penajam Paser Utara
Paser
Total Luas

Luasan Hutan
Mangrove (ha)
80.277
30.276,09
2.017,17
129.900
1.888
62.345
54.116
360.819,26

Persentase (%)
22,25
8,39
0,56
36
0,52
17,28
15
100

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim 2015

Meskipun demikian, sebagian besar ekosistem mangrove di Kaltim telah
berubah menjadi tambak. Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Provinsi
Kaltim, luas ekosistem mangrove yang masih berhutan/bervegetasi hanya
seluas 174.440,22 ha, tersebar di kawasan hutan seluas 66.568 ha (40%) dan
di luar kawasan hutan (APL) seluas 107.701,46 ha (60%). Hutan mangrove
yang masuk ke dalam kawasan hutan berada di hutan lindung seluas 62,47
ha, di hutan produksi seluas 42.974,21 ha, di hutan produksi konversi
seluas 419,27 ha, dan di kawasan pelestarian alam seluas 191,59 ha. Tingkat
deforestasi hutan mangrove dari tahun 2003 sampai 2015 mencapai sekitar
30,612 ha atau 2,551 ha/tahun.
Selain berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim, ekosistem
mangrove di Kalimantan memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi.
Mangrove di Delta Mahakam memiliki nilai ekonomi total sebesar sekitar
Rp5 miliar pada tahun 2012, yang terdiri dari nilai guna dan nilai non guna
(Wahyuni 2014). Sementara itu, nilai guna langsung hutan mangrove di
Teluk Balikpapan mencapai sekitar Rp742 juta (Lahjie et al 2019). Nilai
tersebut jauh lebih besar dibandingkan nilai ekonomi hutan mangrove di
Taman Nasional Kepulauan Seribu yang hanya mencapai sekitar Rp500 juta
(Lukmana 2012).
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Berbeda dengan sektor berbasis lahan lainnya dimana pengelolaannya
banyak melibatkan sektor swasta, pengelolaan hutan mangrove di Provinsi
Kaltim lebih banyak bersinggungan dengan masyarakat setempat. Hutan
mangrove di Kaltim menjadi sumber penghidupan penting bagi masyarakat
sekitar. Pada umumnya masyarakat sekitar memanfaatkan hutan mangrove
untuk pengembangan tambak ikan atau udang. Pada tahun 2008 produksi
tambak Kaltim mencapai 28.687,10 ton lalu meningkat menjadi 60.556,40
ton pada tahun 2012 atau naik sebesar 111,1%. Hal tersebut diiringi dengan
pertumbuhan luas tambak yang meningkat 50 kali lipat dalam kurun waktu
10 tahun (Bismark et al 2012).
Luas tambak di Kabupaten Kutai Kertanegara mencapai 76.673 ha, tersebar
di Delta Mahakam yang meliputi lima kecamatan yaitu Kecamatan Samboja,
Muara Jawa, Anggana, Muara Badak, dan Marangkayu. Luas tambak yang
dikembangkan oleh masyarakat di Kabupaten Kutai timur adalah 4.255 ha,
dengan nilai yang dihasilkan mencapai lebih dari Rp26 miliar, atau sebesar
35% dari total nilai hasil usaha perikanan di Kabupaten Kutai Timur.
Sementara itu, luas tambak di Kabupaten Berau terus meningkat dari tahun
ke tahun yang tersebar di Kecamatan Pulau derawan, Sambaliung, Tabalar,
Biatan dan Talisayan. Kabupaten Berau merupakan penghasil terbesar udang
windu di Provinsi Kaltim.
Tabel 9.2 Luas, Produksi dan Nilai Usaha Tambak di Kabupaten Kutai
Kertanegara
Kecamatan
Samboja
Muara Jawa
Anggana
Muara Badak
Marang Kayu
Total

Rumah
Tangga
1,649
1,298
2,298
1,766
843
7,854

Luas Tambak
(Ha)
932
12,036
48,449
14,022
1,234
76,673

Produksi
(ton)
4,114
4,336
9,364
5,282
5,881
28,977

Nilai Produksi
(Rp)
157,734,312
199,081,396
437,778,009
236,711,164
246,042,363
1,277,347,244

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara 2014; Ekawati, et al 2018
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Dinas Perikanan Kabupaten Berau menyatakan bahwa produksi udang
di Kab Berau akan terus ditingkatkan sejalan dengan visi dan misi
pemkab, yaitu menjadikan laut masa depan bangsa. Dinas Perikanan telah
meluncurkan program Sang Ratu, yaitu standarisasi budidaya tambak udang
yang dituangkan dalam bentuk Perbup No.44/2017 tentang pedoman
umum budidaya perikanan di Kab Berau. Perkembangan usaha tambak di
Kabupaten Kutai Kertanegara, Kutai Timur dan Berau tersaji dalam Tabel
9.2.
Tabel 9.3 Luas, produksi dan nilai Usaha tambak di Kabupaten Kutai
Timur
Jumlah
Luas Tambak Produksi
Rumah Tangga
(Ha)
(Ton)
Sengata Utara
29
712
106,4
Sengata Selatan
68
845
154,1
Teluk Pandan
86
980
142,4
Bengalon
157
1.054
131
Kaliorang
28
245
32,1
Sangkulirang
38
205
95,2
Sandaran
10
214
22,9
Jumlah
414
4.255
684,1
Kecamatan

Nilai (Rp)
3.500.000.000
5.813.250.000
5.999.250.000
4.386.000.000
1.590.900.000
3.694.800.000
931.450.000
25.915.650.000

Sumber : Statistik kelautan dan perikanan 2013; Ekawati, et al 2018

Tabel 9.4 Luas, Produksi dan Nilai Usaha Tambak di Kabupaten Berau
Tahun
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2017

Luas Lahan (ha)
3.542,90
3.564,90
3.624,90
3.710,70
7.114,1
8.313,58
8.705.06

Produksi (ton)
218
309,3
349
309,2

Nilai Produksi (Rp)
4.785.950.000
6.580.500.000
6.867.000.000
7.448.100.000

1.647,5

Sumber: Kabupaten Berau dalam angka 2018; Ekawati, et al 2018
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Selain tambak, hutan mangrove juga dimanfaatkan untuk mendukung
kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas serta pembangunan
pelabuhan (Setiawan et al 2015: Bosma et al 2012). Sejak tahun 1970an, telah terdapat perusahaan migas asing yang bekerja di kawasan Delta
Mahakam berdasarkan perjanjian Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan
pemerintah RI melalui Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral
seluas 58,83 ha (KPHP Delta Mahakam 2017). Selain itu, sebagian hutan
mangrove di Kaltim masuk dalam kawasan izin pemanfaatan hutan alam
(IUPHHK-HA) untuk pemanfaatan kayunya, serta untuk pemanfaatan jasa
lingkungan ekowisata.

9.3. Kebijakan Pengelolaan Mangrove di
Provinsi Kaltim
untuk mendukung program penurunan emisi, Pemerintah Provinsi Kaltim
telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait pengelolaan mangrove
sebagaimana tersaji dalam tabel 9.5. tabel 9.5 di bawah menunjukkan bahwa
Pemerintah Provinsi Kaltim telah berupaya untuk mengatur pengelolaan
kawasan mangrove. Berdasarkan daftar peraturan diatas terlihat bahwa
pengelolaan mangrove di Kaltim dibagi menjadi dua, yaitu untuk kepentingan
perlindungan khususnya wilayah pesisir serta untuk pengembangan ekonomi
sumberdaya perikanan khususnya tambak. Kawasan Delta Mahakam yang
memiliki ekosistem mangrove terluas di Kaltim ditetapkan sebagai pusat
pembangunan ekonomi sumberdaya perairan khususnya tambak (Salminah
dan Alviya 2019). Kebijakan pengembangan tambak dilakukan untuk
meningkatkan perekonomian daerah Provinsi Kaltim yang bergantung
pada empat sektor utama yaitu pertambangan, perkebunan, kehutanan
dan budidaya perikanan. Kedua kebijakan pengelolaan mangrove pada
dasarnya saling bertentangan karena pengembangan tambak dari konversi
hutan mangrove dapat menghambat program perlindungan ekosistem
mangrove sekaligus upaya penurunan emisi. Meskipun demikian, untuk
mengurangi resiko kerusakan ekosistem mangrove yang pada gilirannya akan
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meningkatkan emisi karbon, pemerintah mencanangkan program tambak
ramah lingkungan dengan teknik silvofishery. Selain itu, Pemerintah Provinsi
Kaltim mengembangkan program rehabilitasi mangrove, meskipun hanya
difokuskan di lima kabupaten pesisir selain Kabupaten Berau dan Paser yang
memiliki proporsi luas hutan mangrove cukup signifikan.
Tabel 9.5 Kebijakan Pengelolaan Mangrove Provinsi Kalimantan timur
Kebijakan/Regulasi

Hal yang Diatur

Perda Kaltim No.07/
2009 tentang pengelolaan
sumberdaya wilayah pesisir,
laut dan pulau-pulau kecil

•

Kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir
dikendalikan melalui sistem perizinan yang
diatur oleh peraturan gubernur

•

Perda Kaltim No.7/2014
tentang Rencana
Pembangunan Jangka

•

Pengelolaan wilayah pesisir dibagi berdasarkan
zonasi yaitu zona konservasi, zona pemanfaatan,
zona tertentu dan alur
Rehabilitasi mangrove menjadi program prioritas
pada tahun 2017

Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Kaltim
tahun 2013-2018
Perda Kaltim No.15/2008
tentang Rencana
Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi
Kaltim Tahun 2005-2025
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Tabel 9.5 Kebijakan Pengelolaan Mangrove Provinsi Kalimantan timur
(lanjutan)
Kebijakan/Regulasi
Perda No.1/ 2016 tentang
RTRW Kaltim tahun 2016
-2036

Pergub Kaltim No.13/2016
tentang Rencana strategi
wilayah pesisir dan pulaupulau kecil Prov Kaltim
Tahun 2016–036

Hal yang Diatur
•

Kawasan pantai berhutan bakau ditetapkan
sebagai Kawasan Pelestarian Alam

•

pelarangan kegiatan yang mengancam kawasan
pantai yang memiliki ekosistem bakau

•

Penetapan kawasan yang memiliki nilai fungsi
dan daya dukung lingkungan hidup terkait
ekosistem mangrove, meliputi Delta Mahakam,
Teluk Balikpapan, kepulauan Derawan,
Kepulauan Balabalagan (Berau)

•

Pada zona yang telah ditetapkan memiliki
fungsi perlindungan lingkungan tetapi saat ini
sudah beralih fungsi menjadi kawasan budidaya
khususnya budidaya semusim, maka harus
mengembangkan hutan rakyat yang memiliki
kemampuan perlindungan

•

Sungai Mahakam dijadikan lokasi untuk
pengembangan sistem pengelolaan sumber daya
air termasuk tambak.

•

Perlindungan kawasan hutan lindung kawasan
Sungai Wain (ekosistem mangrove Teluk
Balikpapan, Delta Mahakam)

•

Pengembangan tambak di seluruh kabupaten
pesisir kecuali Balikpapan
Melibatkan masyarakat pesisir dalam
perlindungan dan konservasi ekosistem mangrove

•
•

Mengembangkan daerah perlindungan laut
untuk konservasi mangrove

•

Pengaturan kegiatan reklamasi pantai untuk
kegiatan industri
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Tabel 9.5 Kebijakan Pengelolaan Mangrove Provinsi Kalimantan timur
(lanjutan)
Kebijakan/Regulasi
Pergub No.22/2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan
Kaltim Hijau

Hal yang Diatur
•

Berkontribusi dalam rencana pembangunan
nasional terkait penurunan emisi nasional sebesar
26% sampai dengan 2020

•

Mengurangi terjadinya pencemaran dan
pengrusakan kualitas ekosistem darat, air dan
udara di Kaltim
Penyelamatan dan perluasan mangrove dan
hutan pantai berbasis partisipasi masyarakat lokal
terutama di Teluk Balikpapan, Bontang, Kutai
Kertanegara, Kutai timur, dan Penajam Paser
Utara

Rencana Kehutanan Tingkat •
Propinsi (RKTP) untuk
jangka waktu 20 tahun
(2011-2030)
Strategi dan rencana aksi

•

Menghentikanan perizinan pembukaan lahan
tambak pada kawasan mangrove yang berhutan.

•

Mendorong perubahan tambak tradisional ke
tambak Silvofishery

•

Perlu Pergub Peta yang komprehensif

•

Forum multi fihak pengelolaan mangrove

Jangka Waktu 20 tahun
(2011-2030)
Visi Kaltim Hijau 2030

•

Peningkatan kesejahteraan nelayan

•

Master Plan Perubahan
Iklim Kaltim tahun 2015 –
2035

•

Tidak secara langsung menyebutkan pengelolaan
mangrove, namun secara implisit tertuang dalam
pembangunan ekonomi rendah karbon dengan
mengurangi risiko lingkungan dan kerusakan
ekologi yang menjadi salah satu target indikator
ekonomi makro di tahun 2030
Penyelamatan dan perluasan mangrove dan
hutan pantai berbasis masyarakat lokal menjadi
kebijakan umum dan strategi pengurusan
kawasan hutan di Balikpapan, Bontang, Kutai
Kertanegara, Kutai Timur, dan Penajam Paser
Utara,

Provinsi (SRAP)
implementasi redd+ kaltim
(Kebijakan dan Strategi
Pengurusan Kawasan
berdasarkan Kabupaten/
Kota di Kaltim selama

Sumber: (diolah dari Salminah dan Alviya 2019)
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Selain regulasi diatas, Pemerintah Provinsi Kaltim saat ini sedang
mengeluarkan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(RZWP3). Meskipun demikian, draf RZWP3 dinilai belum mendukung
upaya konservasi ekosistem mangrove, salah satunya adalah rencana
pembangunan coastal road sepanjang 7,5 Km di sepanjang pesisir Balikpapan
yang berpotensi merusak ekosistem mangrove dan biota laut. Pemprov Kaltim
juga telah membentuk tim satgas percepatan pengelolaan taman pesisir
dan pulau-pulau kecil perairan kepulauan derawan dan perairan sekitarnya
berdasarkan Keputusan Gubernur No.523.13/K.426/2017. Tim tersebut
bertugas untuk mengembangkan sistem pengelolaan kawasan konservasi
pesisir dan pulau-pulau kecil di Kepulauan Derawan. Keputusan tersebut
merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia No.87/Kepmen-KP/2016 Tentang Kawasan Konservasi
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya
di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur Seluas 285.548,95 ha.

9.4. Teknik Pengelolaan Mangrove yang
Berkembang di Kaltim
Pengelolaan hutan mangrove yang berkelanjutan di Delta Mahakam,
kawasan dengan luasan ekosistem mangrove terbesar di Provinsi Kaltim,
telah menjadi program prioritas unit manajemen KPHP Delta Mahakam
untuk 10 tahun kedepan. Hal tersebut dituangkan dalam RPHJP KPHP
Delta Mahakam yang disahkan pada tanggal 1 Februari 2017. dalam upaya
mengembalikan fungsi mangrove untuk mendukung program penurunan
emisi, pemerintah Provinsi Kaltim melalui KPHP Delta Mahakan
menerapkan pola pengelolaan hutan mangrove berbasis masyarakat.
Program pengelolaan hutan berbasis masyarakat, termasuk juga hutan
mangrove, yang diimplementasikan di Indonesia sudah sangat dikenal di
dunia (Datta et al 2012). Menurut Datta et al (2012), beberapa negara yang
telah menerapkan metode yang sama dalam pengelolaan hutan mangrove
adalah India, Thailand dan Filipina. Selain itu, negara-negara lain yang juga
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mulai mengadopsi teknik ini adalah Kamboja, Sri Lanka, Bangladesh, Iran,
Honduras, Equador, Brasil, dan Panama.
Pelibatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove
diharapkan akan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat
(Barbier 2011). Menurut Kitula (2012), memasukkan hutan mangrove ke
dalam upaya penurunan emisi mengharuskan masyarakat yang dekat dengan
hutan untuk menggunakan hutan mangrove tersebut secara berkelanjutan,
sehingga diperlukan skema mata pencaharian alternatif untuk memberikan
kompensasi kepada rumah tangga atas hilangnya pendapatan dari
pemanfaatan hutan mangrove (Kitula 2012).
Beberapa kegiatan pengelolaan hutan mangrove dengan pelibatan peranserta
masyarakat yang digalakkan di wilayah KPHP Delta Mahakam tersaji pada
tabel 9.6 berikut.
Tabel 9.6 Program prioritas KPHP Delta Mahakam dalam aksi penurunan
emisi dari hutan mangrove
No

Prioritas KPHP
Delta Mahakam

1

Resolusi konflik
terhadap
persoalan illegal
di kawasan hutan

2

Sinergi dengan
pemangku
kepentingan
yang lain
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Aktivitas yang akan
dilakukan
Kegiatan pemberdayaan
masyarakat dengan
mengembangkan tambak
ramah lingkungan
(silvofishery) dan polapola pemberdayaan lain
berbasis perikanan seperti
penggemukan kepiting dan
budidaya kepiting lunak.
Mensinergikan semua
aktivitas di Delta Mahakam
dengan seluruh pemangku
kepentingan yang terlibat
baik langsung maupun tidak
langsung.

Tujuan
Meningkatkan fungsi
hutan mangrove dengan
tidak mengurangi
pendapatan masyarakat
dari tambak.

Semua aktivitas yang
dilakukan di Kawasan
Delta Mahakam dapat
berjalan secara terintegrasi
dan terpadu
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Tabel 9.6 Program prioritas KPHP Delta Mahakam dalam aksi penurunan
emisi dari hutan mangrove (lanjutan)
Prioritas KPHP
Delta Mahakam

Aktivitas yang akan
dilakukan

3

Penguasaan
lahan hutan
oleh masyarakat
yang dikonversi
menjadi tambak

Kegiatan pemberdayaan
masyarakat melalui Skema
Kemitraan Kehutanan antara
pengelola kawasan dengan
masyarakat

4

Percepatan
Melaksanakan kegiatan RHL
program
dengan luas indikatif seluas
rehabilitasi hutan 89.953,40 Ha pada lokasi
rehabilitasi DAS wilayah
KPHP Delta Mahakam
dengan kategori lahan sangat
kritis, kritism, agak kritis,
tutupan vegetasi kurang, dan
tutupan vegetasi kosong.
Pendanaan rehabilitasi DAS
berasal dari skema IPPKH
dan APBN melalui skema
DAK dan DBH DR
Adaptasi
Mengintegrasikan kegiatan
dan Mitigasi
rehabilitasi hutan dan
Perubahan Iklim perlindungan hutan

No

5

Tujuan
Lahan kawasan hutan yang
dirambah menjadi tambak
dapat beralih menjadi
hutan kembali namun
tetap terjadi peningkatan
terhadap kesejahteraan
masyarakat
Mengembalikan tutupan
lahan mangrove yang 50%
dalam kondisi rusak

Meningkatkan fungsi
mangrove sebagai penyerap
dan penyimpan karbon

Sumber: KPHP Delta Mahakam, 2016; Ekawati, et al 2018

Pengembangan tambak ramah lingkungan silvofishery harus memenuhi
kriteria: (1) tidak menebang mangrove untuk tambak; (2) tidak mengurangi
lebar sungai untuk tambak; (3) tidak menggunakan bahan kimia berbahaya;
(4) tidak menggunakan pestisida; (5) tidak menggunakan antibiotik; (6)
tidak menebar benur bermutu rendah; (7) hanya menebar benur bersertifikat;
(8) padat tebar benur sesuai daya dukung lingkungan; (9) tidak berlebihan
dalam menggunakan pakan; (10) mengganti air sesuai kebutuhan udang;
dan (11) pengelolaan tambak sistem hamparan.
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Selain itu, pengelolaan mangrove berbasis masyarakat di kawasan Delta
Mahakam dilakukan melalui pengembangan sawah silvo-agroforestry
(sawah pasang surut) melalui pola kerjasama/kemitraan dengan KPH,
pengembangan HHBK (budidaya sarang walet, rumput lau, nira),
serta pengembangan ekowisata mangrove termasuk pemancingan.
untuk mendukung pengelolaan mangrove bersama masyarakat, KPH
memfasilitasi masyarakat melalui pembentukan Kelompok Tani Hutan
(KTH), peningkatan kapasitas perencanaan pengelolaan sumberdaya hutan,
peningkatan kapasitas pengelolaan jasa lingkungan, serta pemberdayaan
dan pelibatan masyarakat dalam perlindungan kawasan hutan mangrove.
Di bawah skema kemitraan pengelolaan tambak silvofishery, KPHP Delta
Mahakam berencana untuk memberlakukan skema pungutan PNBP
bagi udang atau ikan yang dihasilkan dari budidaya tambak silvofishery di
kawasan hutan mangrove Delta Mahakam sebesar Rp5.000/Kg. Tahun 2018
KPHP telah membangun demplot silvofishery seluas 75Ha serta melakukan
pendampingan kemitraan silvofishery masyarakat seluas 30.000 ha di areal
Delta Mahakan melalui perjanjian kerjasama kemitraan.
Selain silvofishery, pengelolaan mangrove untuk mendukung program
penurunan emisi dilakukan melalui program rehabilitasi mangrove. Target
lahan yang direhabilitasi di kawasan KPHP Delta Mahakam adalah seluas
10.467 ha. Pendanaan untuk upaya rehabilitasi tersebut berasal dari dana
DAK, dana APBD, dana IPPHK rehabilitasi DAS perusahaan pertambangan,
dana NGO khususnya Yayasan Mangrove Lestari, serta dana rehabilitasi
yang bersumber dari BPDAS KLHK. Sampai dengan tahun 2018, dana
rehabilitasi dari IPPKH berasal dari 4 perusahaan tambang, yaitu PT Total,
PT Gunung Bayan, PT Bara Tabung serta PT MHU.
Teknik pengelolaan hutan mangrove berbasis masyarakat juga menjadi
pilihan dalam pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Berau. Kabupaten
Berau Barat telah menyusun skema pengelolaan ekosistem mangrove
berbasis masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan mangrove secara lestari.
Program pengelolaan mangrove berbasis masyarakat tersebut didukung oleh
berbagai NGOs diantaranya TFCA, TNC, Forclime dan seluruh LSM lokal.
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Beberapa skema yang akan dikembangkan adalah melalui pengembangan
ekowisata mangrove terpadu, penguatan produk olahan mangrove dan
perikanan ramah lingkungan, perlindungan koridor satwa endemik bekantan,
pengembangan budidaya perikanan ramah lingkungan dengan intervensi
teknologi, dan penyebarluasan informasi dan edukasi terkait mangrove.
Pengelolaan mangrove berbasis masyarakat juga dikembangkan melalui
skema perhutanan sosial. Pada tingkat tapak, masyarakat telah membentuk
kelembagaan kampung untuk pengelolaan mangrove berkelanjutan seperti
BUMDes di Tanjung Batu, Semanting dan Batumbuk, Lekmalamin di
Biduk-Biduk dan Forlika di Teluk Sulaiman.
Selain itu, Pemda Kabupaten Berau dan KPHP Berau telah mencanangkan
Program Karbon Hutan Berau (PKHB) bekerjasama dengan KLHK, Pemda
Provinsi Kaltim, serta TNC yang melibatkan masyarakat sekitar sejak tahun
2009, dan sudah ditetapkan dalam RPJMD. Program PKHB kemudian
berkembang menjadi program SIGAP-REDD+ yang merupakan aksi
inspiratif dan partisipatif masyarakat setempat di Kabupaten Berau untuk
melaksanakan program-program penurunan emisi. Kabupaten Berau juga
bekerjasama dengan FORCLIME membangun wilayah kerja Demonstration
Activities (DA) di 10 wilayah mangrove KPHP Berau di Kecamatan Pulau
Derawan, Kecamatan Gunung Tabur, Kecamatan Sambaliung dan Kecamatan
Tabalar. Bahkan, KPHP Berau telah menetapkan rencana pengembangan
REDD+ di seluruh kawasan KPHP seluas 786.021 ha dalam RPJP 2015–
2024, dimulai dengan kegiatan penyusunan Project Idea Note (PIN) dan
Project Design Document (PDD), penyusunan mekanisme pembagian manfaat
dan sistem pengamanan sosial dan lingkungan sampai uji coba sistem MRV
REDD+. Pada tahun 2017 telah diinisiasi pembangunan DA REDD+ baru
di kawasan mangrove Delta Berau. Program utamanya adalah Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat melalui Ekonomi Hijau (memberikan bantuan
tanaman/hewan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat seperti
ayam, palawija).
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9.5. Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan
Mangrove
Pengelolaan mangrove secara berkelanjutan di Provinsi Kaltim menghadapi
tantangan besar karena sektor perikanan merupakan salah satu tumpuan
pembangunan ekonomi di provinsi tersebut. Pemda Provinsi Kaltim bahkan
menargetkan peningkatan produksi budidaya perikanan setiap tahun, dimana
ikan dan udang menjadi komoditi unggulan. Sementara itu, peningkatan
produksi udang dan ikan banyak dilakukan melalui perluasan areal tambak
yang mengkonversi hutan mangrove. Dengan demikian, semakin tinggi
target produksi ikan dan udang, semakin tinggi pula ancaman terhadap
konversi hutan mangrove untuk dijadikan tambak.
Tantangan terbesar kedua adalah penerimaan masyarakat terhadap kebijakan
dan program pengelolaan mangrove berkelanjutan yang ditawarkan
pemerintah, seperti silvofishery dan skema kemitraan. Pada umumnya petani
tambak lebih mempertimbangkan kepentingan ekonomi dibandingkan
manfaat konservasi dalam jangka panjang. Hal ini dapat menyebabkan
program-program yang ditawarkan pemerintah untuk mengembangkan
pengelolaan mangrove secara berkelanjutan atau program pengelolaan
tambak ramah lingkungan tidak dapat diterima oleh masyarakat jika program
tersebut belum menunjukkan keberhasilan secara ekonomi. Bagi masyarakat
yang terpenting adalah memperoleh pendapatan semaksimal mungkin. Hal
ini dikemukakan langsung oleh petani tambak di Desa Selo Palai Kecamatan
Muara Badak Kabupaten Kutai Kertanegara:
“Kalau dengan program silvofishery yang tidak membolehkan penggunaan
pupuk kimia hasil panen udang dan ikan tetap melimpah, kami siap
melakukan1.”
Disisi lain, program pengelolaan tambak ramah lingkungan pada umumnya
menawarkan keuntungan ekonomi dalam jangka panjang. Sementara,
1

Wawancara dengan salah satu masyarakat Kecamatan Muara Badak tanggal 29
November 2018
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masyarakat petani tambak memiliki interes ekonomi dalam jangka pendek.
Seorang ketua kelompok petani yang mendapatkan penyuluhan tentang
silvofishery secara intensif juga mengemukakan:
“Hasil silvofishery tidak memuaskan tetapi kerugian jangka panjangnya
lebih sedikit1.”
Kondisi tersebut menjadi ancaman serius bagi pelestarian hutan mangrove
karena sekitar 60% ekosistem mangrove yang masih bervegetasi hutan berada
di areal penggunaan lain (APL) yang biasanya dikuasai oleh masyarakat,
dimana pemerintah kurang memiliki kekuatan hukum untuk mengaturnya.
Sebagai contoh, sekitar 70% ekosistem mangrove di Kab Berau berada di
APL sehingga jika tidak ada peraturan yang dapat mendukung konservasi
mangrove di APL, kawasan tersebut berpotensi dikonversi menjadi tambak
dan budidaya perikanan atau pertanian lainnya. Ketidakpahaman masyarakat
terhadap program pengelolaan ramah lingkungan dipengaruhi juga oleh
minimnya contoh sukses dan sosialisasi terkait teknik silvofishery kepada
petani tambak.
Tantangan lainnya adalah masih diperlukannya kebijakan turunan yang
lebih teknis sebagai penjelasan atau tindak lanjut dari kebijakan payung yang
telah dikeluarkan terkait pengelolaan mangrove. Salah satu kebijakan yang
dibutuhkan adalah kebijakan satu peta mangrove integratif yang menjadi
sumber referensi bagi pengelolaan mangrove yang dilakukan oleh sektor
terkait, khususnya kehutanan dan perikanan. Hal ini karena masih adanya
tumpang tindih pengelolaan kawasan mangrove antara sektor kehutanan
dan sektor perikanan. Kebijakan lain yang perlu segera diselesaikan adalah
kebijakan zonasi wilayah pesisir, khususnya kejelasan penetapan kawasan
lindung dan kawasan budidaya. Kejelasan tersebut menjadi dasar penetapan
kawasan mangrove mana yang diperbolehkan untuk dijadikan kawasan
budidaya dan yang harus dilindungi.
untuk mengoptimalkan upaya penurunan emisi dari sektor pengelolaan
mangrove di Provinsi Kaltim, masih diperlukan beberapa kebijakan dan
program pendukung, diantaranya adalah:
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1.

Mempercepat penyelesaian penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan menetapkan ekosistem
mangrove sebagai kawasan lindung. Rencana pembangunan pelabuhan
dan kegiatan pembangunan lainnya di kawasan mangrove perlu ditinjau
ulang.

2.

Membuat demplot silvofishery dan meningkatkan sosialisasi kepada
masyarakat pesisir bekerjasama dengan petani yang telah sukses
mengembangkan silvofishery.

3.

Meningkatkan kerjasama pendanaan dengan perbankan untuk
mengembangkan tambak ramah lingkungan di areal perhutanan sosial
bersama masyarakat. Hal ini untuk menarik minat masyarakat agar
mau menerima skema kemitraan dengan sistem bagi hasil. Kerjasama
pendanaan dapat dilakukan melalui pendanaan Green Sukuk.

4.

Pemerintah daerah perlu mengalokasikan pendanaan untuk mendukung
pengembangan ekoturisme mangrove khususnya di pulau-pulau kecil
melalui kerjasama berbagai OPD terkait seperti dinas kehutanan, dinas
kelautan dan perikanan, dinas UMKM serta dinas pariwista.

5.

Penguatan skema rehabilitasi berbasis masyarakat dimana pembibitan
dan penanaman dilakukan oleh masyarakat. Rehabilitasi di areal
yang sudah dirambah masyarakat perlu dikembangkan dengan skema
perhutanan sosial.

6.

Diperlukan peraturan Bupati yang mengatur mekanisme perijinan
pembukaan tambak baru maupun pengaktifan kembali tambak yang
sudah tidak beroperasi dengan mewajibkan teknologi silvofishery/
tambak ramah lingkungan. Hal ini untuk menghindari pembukaan
hutan mangrove khususnya di wilayah APL serta mencegah pembukaan
kembali tambak tidak aktif yang sudah direhabilitasi.
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10.1. Mengapa Perlu Terobosan dalam
Penurunan Emisi?
Indonesia termasuk dalam sedikit negara dengan status REDD+ yang
paling maju (Sugardiman, 2019). Beberapa kemajuan sudah banyak dicapai
pemerintah dalam mempersiapkan kelembagaan dan infrastruktur kelima
elemen REDD+. Pemerintah sudah mengeluarkan beberapa peraturan untuk
mendukung implementasi REDD+ seperti, SIGN SMART (PermenLHK
73/2017), MRV (PermenLHK 72/2017), Tata Cara Pelaksanaan REDD+
yang di dalamnya termasuk FREL Nasional dan Sub Nasional, SIS REDD+,
dan MRV REDD+ (PermenLHK 70/2017), serta SRN (PermenLHK
71/2017). Kondisi berbeda terjadi di lapangan, banyak pihak meragukan
keberlanjutan program REDD+. Ada kesenjangan kesiapan modalitas antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Masyarakat mempertanyakan
kejelasan sistem insentif yang dijanjikan. Di satu pihak dunia internasional
masih mencermati sistem MRV, FREL dan safeguard yang saat ini sedang
dibangun pemerintah.

Membumikan Program REDD+ di Kalimantan Timur

Kalimantan Timur adalah salah satu provinsi yang terpilih untuk menjadi
model pembayaran insentif melalui program REDD+. Negara donatur
akan memberikan dana kepada Pemprov Kaltim apabila terbukti berhasil
menurunkan emisi karbon dari deforestasi yang telah dilakukan. Program
REDD+ Program REDD+ dengan mekanisme pembayaran berbasis kinerja
akan diimplementasikan pada periode tahun 2020-2024 di Provinsi Kaltim
dengan menggunakan dana FCPF Carbon Fund.
Sebenarnya ada beberapa pekerjaan yang secara simultan harus dikerjakan
pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan REDD+, yaitu:: a. peningkatan
kapasitas institusi dan sumberdaya manusia; b. penguatan kebijakan dan
perangkat REDD+; c. penelitian dan pengembangan dan /atau; d. kegiatan
prakondisi (enabling condition) lainnya. Kondisi pemungkin REDD+ ini
yang menuntut pemerintah mau tidak mau harus memperbaiki tata kelola
hutan di Indonesia, termasuk diantaranya mereformasi beberapa kebijakan
yang terkait dengan hutan.
Kebijakan yang disusun oleh pemerintah sebagian besar diarahkan untuk
mendukung program REDD+, walaupun diakui masih ada beberapa
kebijakan yang sebenarnya cenderung bertentangan dengan program
REDD+. Kebijakan yang bertentangan tersebut antara lain terkait dengan
kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan, perluasan perkebunan dari
kawasan hutan yang tutupannya masih bagus, pengembangan zona ekonomi
eksklusif dan kebijakan pemekaran daerah (Ekawati et al, 2019). REDD+
merupakan policy approach melalui mekanisme insentif positif, bukan kegiatan
baru. Apa yang menjadi kegiatan REDD+ sebenarnya sudah dilakukan
oleh sektor kehutanan sejak dulu, yang menjadi berbeda adalah adanya
insentif berbasis kinerja. Catatan pentingnya adalah bagaimana memastikan
kebijakan yang ada sejalan dengan program REDD+ atau dengan kata lain
kebijakan yang ada tidak mendorong terjadinya kerusakan lingkungan.
Tonggak kebijakan yang signifikan mempengaruhi pengurangan konversi
lahan hutan adalah kebijakan Moratorium Pemberian Izin Baru dan
Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.
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Kebijakan moratorium tersebut diatur dalam Inpres No 10/2011 dievaluasi
setiap dua tahun lewat penerbitan Inpres baru. Kebijakan tersebut saat
ini masuk tahun yang ke-sembilan karena diperpanjang dengan terbitnya
Inpres No.5 Tahun 2019.
Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Instruksi Presiden tersebut, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan Surat Keputusan
Menteri, yang disertai lampiran “Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin
Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan, dan Perubahan
Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain” (PIPPIB) dan
lebih dikenal dengan sebutan “Peta Moratorium”. Keputusan ini pertama
kali diterbitkan pada Tahun 2011 dan diperbaharui setiap 6 bulan sekali.
Pada Bulan Mei 2018 telah diterbitkan revisi PIPPIB ke XIV
Sayangnya kebijakan ini masih belum menunjukkan penguatan
perlindungan hutan primer dan lahan gambut yang tersisa, karena masih
ada celah yang mengatur pengecualian terhadap permohonan yang telah
mendapat persetujuan prinsip atau izin penggunaan kawasan hutan untuk
kegiatan eksplorasi yang diberikan oleh Menteri Kehutanan sebelumnya
(sebelum 20 Mei 2011). Faktor lain yang memperlemah adalah Inpres tidak
memiliki konsekuensi hukum jika tidak diterapkan dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.
REDD+ merupakan komponen penting yang berkontribusi dalam
pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) di sektor
kehutanan. REDD+ harus dilaksanakan sebagai bagian integral dari
penanganan NDC, dengan tetap mempertimbangkan bahwa progres di
masing-masing elemen sering tidak setara (Masripatin, 2019). yang perlu
dipikirkan adalah bagaimana masing-maing pihak berkontribusi mencapai
NDC. Implementasi NDC memerlukan komitmen tidak hanya Pemerintah
tetapi juga tanggung jawab Pemerintah Daerah, Swasta, NGOs, dan
stakeholders lainnya (state dan non-state actors). Peran masing-masing dan
kontribusinya perlu diperjelas. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam NDC
diterjemahkan dalam bentuk peraturan dan program-program nyata yang
mudah dimengerti oleh stakeholders.
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Hal lain yang perlu diperkuat dan diperjelas adalah Strategi Nasional
(Stranas) REDD+ dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) REDD+. Dokumen
Stranas REDD+ yang disusun perlu diintegrasikan dengan dokumen
perencanaan yang mempunyai lingkup yang lebih besar. Dokumen tersebut
juga diperkuat dengan payung hukum yang kuat, supaya mempunyai
daya dorong untuk diimplementasikan di lapangan. Strategi Nasional
merupakan tuntunan pelaksanaan untuk mengurangi laju deforestasi dan
degradasi hutan, meningkatkan peran konservasi hutan, pengelolaan hutan
berkelanjutan dan meningkatkan stok karbon dalam kerangka peningkatan
tata kelola hutan.
Menurut Ekawati et al (2013), salah satu elemen kritis untuk mendukung
keberhasilan REDD+ adalah melalui upaya meningkatkan tata kelola
kepemerintahan yang baik. REDD+ digadang-gadang bisa memperbaiki
tata kelola hutan dan lahan gambut di Indonesia. Tanpa perbaikan tata
kelola, deforestasi hutan dan pembukaan gambut dapat terus terjadi
tanpa terkendali. Di banyak negara, termasuk Indonesia, deforestasi dan
degradasi hutan terkait dengan perencanaan tata ruang yang Iemah, masalah
kepemilikan lahan, partisipasi masyarakat yang terbatas dalam penyusunan
kebijakan dan pengelolaan hutan, undang-undang dan peraturan yang tidak
harmonis dan masalah penegakan hukum (Situmorang, 2012).
dalam konsep tata kelola hutan ada tiga pilar yang harus diperhatikan
yaitu pemerintah, private (swasta) dan masyarakat. Ketiganya harus dalam
posisi yang seimbang, sinergis dan saling mengawasi (check and balances).
Diperlukan sinergitas multiactor untuk mengimplementasikan REDD+ di
Indonesia (Ekawati, 2013). Data KLHK (2018) menyebutkan prosentase
alokasi lahan hutan untuk swasta menembus angka 95,76%, sedangkan
untuk masyarakat hanya 4,14% dan kepentingan umum 0,10%. Sehingga
tidak berlebihan jika ingin membumikan REDD+, salah satu aktor yang
perlu mendapat perhatian lebih adalah sektor swasta.
Ada beberapa alasan mengapa perlu ada terobosan kebijakan untuk
meningkatkan peran sektor swasta dalam upaya penurunan emisi. Pertama,
kegiatan penurunan emisi bisa berjalan lewat kerjasama yang baik antara
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pemerintah, swasta dan masyarakat atau dikenal dengan istilah public,
private, people partnership (4P). Kemitraan antara pemerintah dengan
sektor swasta sangat dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan implementasi
REDD+. Menyadari hal tersebut Pemerintah Indonesia berusaha mencari
skema pembiayaan dan insentif yang tepat untuk mendukung dan
mendorong pihak swasta berinvestasi dalam kegiatan penurunan emisi,
antara lain melalui skema public private partnership (PPP). Dengan skema
tersebut, pemerintah berharap dapat menggandeng sektor swasta untuk ikut
berkontribusi terhadap pencapaian komitmen penurunan emisi gas rumah
kaca Indonesia (Kementerian Keuangan 2013).
Kedua, sektor swasta merupakan penyebab utama deforestasi dan degradasi
di banyak belahan dunia, sehingga tidak berlebihan jika mereka dianggap
bukan saja sebagai penyebab deforestasi dan degradasi hutan tetapi mengajak
mereka untuk menjadi bagian penting dari solusinya (Henderson et al
2014). Sektor swasta merupakan pendorong utama perubahan tata guna
lahan. Pemerintah pusat memainkan peran penting sebagai pembuat aturan,
namun investasi swasta berbasis lahan berpengaruh dalam alokasi lahan
untuk melakukan dan perluasan bisnisnya (UNEP 2014). Hasil penelitian
Kissinger (2012), menyatakan di Indonesia ekspansi perkebunan kelapa
sawit, pertanian intensif dan penanaman hutan tanaman industri (pulp and
paper) menjadi penyebab utama deforestasi.
Ketiga, sektor swasta merupakan aktor kunci dalam pengurangan emisi dari
deforestasi dan degradasi, karena menjadi pelaksana terjadinya deforestasi
sekaligus punya potensi besar untuk menemukan inovasi serta mempunyai
kemampuan finasial untuk investasi kegiatan pengurangan emisi. Keterlibatan
sektor swasta harus ditingkatkan untuk memperlambat, menghentikan dan
mengembalikan hilangnya hutan. Implementasi REDD+ membutuhkan
kapasitas inovasi dan daya pikir sektor swasta (UNEP 2014).
Keempat, selama ini hanya pemerintah yang aktif melakukan upaya penuruan
emisi, padahal sektor swasta banyak melakukan kegiatan penurunan emisi
dan belum tercatat. Lawry (2016) menyatakan beberapa perusahaan
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berupaya memenuhi nol deforestasi dan target minyak sawit berkelanjutan.
Perbankan melakukan kembali penilaian resiko yang terkait investasi yang
sudah memenuhi standar sosial dan lingkungan. Tetapi laporan INDC’s dari
tujuh negara menyebutkan telah terjadi pengabaian dari kontribusi sektor
swasta untuk memenuhi target mitigasi perubahan iklim nasional melalui
tata guna lahan. Jika Asia tidak fokus pada upaya mitigasi perubahan iklim
di AFOLU dan mengabaikan peran swasta maka tidak akan bisa mengatasi
dampak perubahan iklim. Tidak satupun INDC di beberapa negara di Asia
(Bangladesh, Kamboja, India, Indonesia, Laos dan Vietnam) membuat
catatan tentang potensi kontribusi perusahaan swasta yang membuat
komitmen untuk mengurangi emisi. Peran swasta telah disebutkan di dalam
INDC, tetapi tidak ada langkah-langkah kongkret yang diberikan untuk
meningkatkan potensi tersebut (Zeleke et al 2016).
Sektor swasta mencakup perusahaan (asosiasi dan koalisi badan usaha)
atau badan usaha perorangan yang komersial mencari laba. Sektor swasta
yang perlu mendapatkan perhatian untuk dilibatkan dalam kegiatan emisi
adalah perusahaan yang terkait dengan lahan antara lain: perusahaan Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA),
perusahaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman
Industri (IUPHHK-HTI), perusahaan perkebunan/pekebun kelapa sawit,
perusahaan pertambangan, dan pengusaha/petani tambak. Di Provinsi
Kalimantan Timur (Kaltim) ada 58 perusahaan IUPHHK-HA dengan
luas 3.856.141 ha, 42 perusahaan IUPHHK-HT seluas 1.590.184 ha, 358
perusahaan perkebunan besar dengan luas 1.192.342 ha, perkebunan rakyat
seluas 284.523 ha, 1.404 buah perusahaan pertambangan seluas 5.227.136
ha dan tambak seluas 192.00 ha (Ekawati 2019).
Pemerintah Provinsi Kaltim bersama semua elemen masyarakat telah
mendeklarasikan program Kaltim Hijau tahun 2010, yaitu kondisi Kaltim
yang memiliki perangkat kebijakan, tata kelola pemerintahan serta programprogram pembangunan yang memberikan jaminan jangka panjang terhadap
keselamatan dan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan
hidup. Kaltim Hijau merupakan proses pelaksanaan pembangunan daerah
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yang berwawasan lingkungan (Green Development) dengan basis tata kelola
pemerintahan yang berwawasan lingkungan (Green Governance). Total
net emisi Provinsi Kaltim sebesar 43,9 juta ton CO2-eq. Emisi tersebut
sebanyak 57% berasal dari perubahan penggunaan lahan dan kehutanan
(Pemprov Kaltim 2018). Sektor swasta berbasis lahan di Kaltim paling besar
adalah sektor kehutanan (perusahaan HPH dan HTI), kemudian diikuti
perusahaan pertambangan dan perkebunan.
Komitmen dan dukungan politik dari Pemprov Kaltim dalam implementasi
REDD+ diwujudkan melalui: mengalokasikan sebagian anggaran untuk
REDD+, mengintegrasikan REDD+ ke dalam RPJMD, kebijakan satu
peta, pembentukan Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI), menyiapkan
berbagai Perda untuk mendukung REDD+ dan mengalokasikan sebagian
anggaran untuk REDD+ (Sakuntaladewi 2018). Selama ini sebagian besar
pendapatan daerah Provinsi Kaltim didukung oleh sektor pertambangan,
perkebunan, perikanan dan kehutanan. Keempat sektor tersebut terkait
dengan lahan. Sebagian besar izin pengelolaan keempat sektor tersebut
diberikan oleh pemerintah kepada sektor swasta. Diperlukan inovasi teknologi
dan terobosan kebijakan untuk mendorong sektor swasta berkomitmen
menurunkan emisinya.

10.2. Rekomendasi Sebagai Hasil dari
Evaluasi Kebijakan
Keberhasilan REDD+ di masa depan tergantung pada bagaimana pembuat
kebijakan memandang tantangan dan peluang yang ditawarkan para
pemangku kepentingan. Tantangan REDD+ diantaranya adalah kompleksitas
REDD +, ketidakpastian keputusan REDD+, masalah koordinasi, kurangnya
kapasitas, ambiguitas sistem hukum, dan korupsi (Mulyani and Jepson,
2013).
Terobosan kebijakan diperlukan untuk mengarahkan program penurunan
emisi berjalan sesuai dengan target yang direncanakan. Sebelum rekomendasi
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kebijakan dirumuskan perlu melakukan evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan
ialah kegiatan untuk mengamati pelaksanaan operasional kebijakan.
Kegiatan evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan sungguhsungguh dilaksanakan sesuai dengan rancangan. Evaluasi kebijakanan juga
mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dan usulan untuk mengatasi
hambatan tersebut. Usulan untuk mengatasi hambatan tersebut dikenal
sebagai terobosan kebijakan. Terobosan kebijakan merupakan bagian dari
rekomendasi setelah kegiatan evaluasi kebijakan dilakukan.
Kata evaluasi dari sudut ilmu kebijakan bisa dimaknai sebagai produksi
informasi mengenai nilai atau manfaat dari sebuah kebijakan. Evaluasi
sangat terkait dengan kinerja kebijakan khususnya pada saat sebuah
kebijakan diimplementasikan. Ada beberapa kriteria yang dipakai untuk
mengevaluasi sebuah kebijakan yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan,
perataan, responsivitas dan ketepatan (Dunn 2009). Setiap evaluasi kebijakan
menghasilkan kesimpulan, apakah kebijakan dihentikan atau dilanjutkan
atau direvisi. Revisi kebijakan merupakan tahap lanjutan dari evaluasi
kebijakan (Nugroho 2009; Winarno 2014). Revisi kebijakan diperlukan
karena kebijakan bersifat dinamis dan beradaptasi dengan lingkungan yang
berubah. Paul Sabatier dan Hank C. Jenkins-Smith (1993) menyebut revisi
kebijakan sebagai policy change, sedangkan Grindle dan Thomas (1980)
menyebut revisi kebijakan sebagai policy reform (Nugroho 2009). Bisa juga
setelah evaluasi kebijakan dilakukan muncul kesadaran bahwa diperlukan
kebijakan baru, karena belum diatur oleh kebijakan-kebijakan sebelumnya.
Sektor swasta berbasis lahan merupakan pelaku utama dalam penurunan
emisi, oleh karena itu perlu diciptakan kondisi pemungkinan yang tepat dan
aturan main yang jelas untuk mendorong investasi sektor swasta skala besar
(UNEP 2014). Kebijakan yang ada saat ini harus mendorong sektor swasta
untuk menurunkan emisinya.
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10.3. Stakeholders Mapping untuk
Memperkuat Analisis Perumusan
Kebijakan
Analisis para pihak adalah sebuah alat yang sangat baik digunakan untuk
menganalisis perumusan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam. Pomeroy
dan Guieb (2006) memberikan definisi para pihak (stakeholders) sebagai
individu, kelompok atau organisasi, dalam berbagai cara, tertarik, terlibat
atau terpengaruh (positif atau negatif ) oleh suatu kegiatan/proyek tertentu.
Peran dan pengaruh pemangku kepentingan dapat dinilai dengan mengukur
besar kecilnya intensitas dan kemampuan pemangku kepentingan tersebut
mempengaruhi atau memaksa pihak lain untuk mengikuti kemauannya.
Sumber pengaruh dapat berupa peraturan, uang, opini, informasi, massa,
kepemimpinan dan sebagainya (Asikin 2001).
Analisis stakeholder adalah sebuah pendekatan untuk memahami sebuah
sistem kebijakan dan perubahannya dengan mengidentifikasi para pihak,
sejauh mana peranan maupun kepentingan-kepentingan mereka di dalamnya.
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi model analisis
pemangku kepentingan yang dikembangkan (Reed et al 2009). Analisis
pemangku kepentingan ini diterapkan untuk mengungkapkan kepentingan
dan pengaruh pemangku kepentingan dalam program REDD+.
Langkah pertama yang dilakukan adalah identifikasi stakeholders. Langkah
selanjutnya adalah mengelompokkan dan membedakan para pihak. Menurut
Bryson (2004) dan Reed et al (2009) metode analisis yang digunakan yaitu
menggunakan matriks pengaruh dan kepentingan dengan mengklasifikasikan
para pihak yaitu: Subjects (Kuadran I) merupakan stakeholders yang memiliki
kepentingan yang tinggi tetapi pengaruhnya rendah walaupun mereka
mendukung kegiatan, kapasitasnya terhadap dampak mungkin tidak
ada. Namun dapat menjadi pengaruh jika membentuk aliansi dengan
stakeholders lainnya. Key Players (Kuadran II) merupakan stakeholders yang
aktif karena mereka mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi
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terhadap pengembangan suatu proyek. Stakeholder ini sering disebut sebagai
stakeholder kunci karena pengaruh dan kepentingannya yang besar dalam
perumusan kebijakan. Crowd (Kuadran III) merupakan stakeholders yang
memiliki sedikit kepentingan dan pengaruh terhadap hasil yang diinginkan
dan hal ini menjadi pertimbangan untuk mengikutsertakannya dalam
pengambilan keputusan. Context setters (Kuadran IV) memiliki pengaruh
yang tinggi tetapi sedikit kepentingan, oleh karena itu, mereka dapat menjadi
resiko yang signifikan untuk harus dipantau.
Pengukuran derajat pengaruh dan derajat kepentingan dilakukan dengan
memberikan skor tinggi dan rendah. Derajat pengaruh dibedakan menjadi
dua kelas, yaitu:
1.

Tinggi: memiliki kewenangan penuh dalam membuat kebijakan,
memfasilitasi implementasi kebijakan dan mempengaruhi pihak lain
dalam membuat kebijakan.

2.

Rendah: tidak memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan,
memfasilitasi implementasi kebijakan dan mempengaruhi pihak lain
dalam membuat kebijakan.

3.

Derajat kepentingan dibedakan menjadi dua kelas, yaitu:

4.

Tinggi: memiliki harapan, aspirasi dan manfaat potensial yang tinggi
atas terwujudnya kebijakan

5.

Rendah: Tidak memiliki harapan, aspirasi dan manfaat potensial atas
terwujudnya kebijakan
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Tabel 10.1 Klasifikasi Stakeholder dalam Penurunan Emisi
No
1 Subyek

Stakeholders

Pengaruh
Rendah

Kepentingan
Tinggi

2

BPDASHL, BPKH, Balai PPI dan
Kebakaran Hutan dan Lahan, KPH,
Balitbang KLHK, Perguruan Tinggi,
Pusat Pengendalian Pembangunan
Ekoregion Kalimantan, Dinas Perikanan
dan Kelautan
Stakeholders kunci

Tinggi

Tinggi

3

Kementerian Lingkungan Hidup dan
kehuitanan, Kementerian Pertanian
(Ditjen Perkebunan), Kementerian
Keuangan, Bappenas, Dinas Kehutanan,
Dinas Perkebunan, Bappeda, Kepala
Daerah (Gubernur, Bupati)
Stakeholders pendukung

Rendah

Rendah

4

Petani tambak
Stakeholder pendukung

Tinggi

Rendah

LSM, IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI,
Perusahaan sawit, Taman nasional,
BKSDA,

Kementerian Energi dan Sumberdaya
Mineral, Dinas Pertambangan dan
Perusahaan Tambang

Hasil klasifikasi para aktor berdasarkan kerangka yang dikembangkan Reed et
al (2009) dapat diketahui bahwa stakeholder terbagi dalam empat kuadran.
Kuadran I: Subjects merupakan stakeholders yang memiliki kepentingan yang
tinggi tetapi pengaruhnya rendah. Sebagian stakeholder merupakan kelompok
ini, terdiri dari: Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan,
Balai DAS dan Hutan Lindung, BKSDA, Balai Taman Nasional, Balai
Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan/Lahan, Balai Besar
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Litbang Samarinda, Balai Litbang KSDA Samboja, Universitas Mulawarman,
Dewan Perubahan Iklim (DDPI), World Bank (FPCF), GGGI, TNC,
Cifor, WWF, Perusahaan IUPHHK-HA, Perusahaan IUPHHK-HTI dan
Perusahaan Sawit.

Gambar 10.1 Analisis stakeholder dalam penurunan emisi
Kuadaran II: Key Player (stakeholder kunci) diisi oleh stakeholder yang
mempunyai pengaruh tinggi dan kepentingan yang tinggi pula yaitu:
Kementerian LHK, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian
(Ditjen Perkebunan), Bappenas, Kepala Daerah (Gubernur, Bupati), Dinas
Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan. Stakeholder
kunci merupakan penentu utama kegiatan penurunan emisi (REDD+) di
Kaltim. Kebijakan-kebijakan penting yang berpengaruh sangat ditentukan
oleh kelompok ini. Crowd (Kuadran III) merupakan stakeholders yang
memiliki sedikit kepentingan dan pengaruh, yaitu petambak. Kuadran IV:
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contex setter, memiliki pengaruh yang tinggi tetapi mempunyai kepentingan
yang rendah, terdiri dari Kementerian ESDM, Dinas ESDM dan perusahaan
tambang. Sektor pertambangan merupakan kontributor utama perekonomian
di Provinsi Kaltim. Sektor ini pengaruhnya sangat besar terhadap program
REDD+, tetapi sayangnya kepentingan terhadap upaya-upaya kelestarian
lingkungan masih kurang. Sektor ini seharusnya mendapat perhatian utama
untuk kegiatan penurunan emisi di Kaltim. Kewajiban perusahaan tambang
untuk melakukan reklamasi bekas tambang dan rehabilitasi DAS harus
dimonitor untuk menjamin pengelolaan tambang ramah lingkungan.

10.4. Terobosan Kebijakan Apa yang
Diperlukan dalam Penurunan Emisi?
Indonesia berupaya melakukan terobosan kebijakan untuk memenuhi
target penurunan emisinya, khususnya bidang-bidang berbasis lahan.
Kebijakan terkait perubahan iklim jarang diterapkan secara terpisah, tetapi
terangkai dengan kebijakan- kebijakan lain yang terkait pembangunan.
Berbagai kebijakan dan instrumen nasional disediakan untuk memberikan
insentif bagi aksi mitigasi yang dilakukan. Di negara-negara lain, dukungan
kebijakan pemerintah berupa kontribusi finansial, kredit pajak, penetapan
standar dan penciptaan pasar yang penting bagi pengembangan, inovasi
serta penggunaan teknologi yang efektif (Thamrin 2011).
Pemerintah Indonesia menugaskan beberapa kementerian terkait untuk
mencapai target penurunan emisi. Kementerian Keuangan ditugaskan untuk
melakukan kajian pembangunan rendah karbon dengan mengevaluasi dan
mengembangkan opsi-opsi strategis dalam rangka mengurangi emisi tanpa
mengorbankan tujuan pembangunan. Kementerian Perindustrian dan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengidentifikasi
peluang-peluang sektoral yang penting serta Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi (BPPT) telah mempersiapkan penilaian kebutuhan teknologi
untuk mitigasi perubahan iklim (DNPI 2010). Bidang kehutanan dan
lahan gambut diidentifikasi memiliki potensi terbesar untuk menurunkan
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emisi Gas Rumah Kaca dengan biaya terendah. Namun, berbagai kegiatan
perlu dijalankan secara tepat agar tidak terjebak dalam skenario Business
as Usual (BAU) dan mendapatkan hasil yang maksimal (Thamrin 2011).
Berikut adalah beberapa terobosan kebijakan disarankan untuk mendorong
keterlibatan sektor swasta berbasis lahan untuk menurunkan emisinya.

10.4.1. Sektor Kehutanan
Penggunaaan lahan di Provinsi Kaltim sebagian besar merupakan izin
pengusahaan hutan. Sebagian besar perusahaan IUPHHK-HA dan
IUPHHK-HT sudah menerapkan prinsip ekologi dalam pengelolaan
hutannya. Ada upaya ekstra yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi
kerusakan hutan dalam bentuk pembukaan lahan tanpa bakar, implementasi
hutan dengan nilai konservasi tinggi (high conservation value forest/HCV),
silvikultur intensif (SILIN) dan mengurangi dampak pemanenan (reduced
impact logging/RIL).
Kebijakan penerapan RIL-C (reduce impact logging for climate) di perusahaan
IUPHHK-HA khususnya di Provinsi Kaltim akan mendukung program
pemerintah daerah terkait dalam pembangunan rendah emisi (Green
Kaltim). Keberhasilan implementasi RIL-C di Provinsi Kaltim akan menjadi
model bagi provinsi lain, untuk itu diperlukan sosialisasi penerapan RIL-C
yang lebih intensif kepada pemegang izin IUPHHK HA. Model tersebut
menjadi pembelajaran nyata dari perusahaan yang berhasil menerapkan
RILC-nya. Saat ini sudah terbit peraturan yang mewajibkan pemegang ijin
untuk menerapkan RIL dan SILIN ( Perdirjen PHPL No. P.9/PHPL/SET/
KUM.1/11/2018 tentang Pedoman Penerapan RIL dan Perdirjen No. P.12/
PHPL/SET/KUM.1/12/2018 tentang Pedoman Teknik SILIN) walaupun
masih terbatas penerapannya.
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untuk mempercepat penerapan RIL diperlukan dukungan kebijakan dalam
bentuk:
1.

Insentif fiskal (DR dalam Rupiah, pengurangan tarif DR, penetapan
standar Faktor Eksploitasi (FE) nasional berdasarkan hasil kajian Badan
Litbang)

2.

Insentif non fiskal (dalam bentuk insentif untuk pembangunan rendah
karbon, mempermudah perijinan, perpanjangan IUPHHK otomatis,
pemberian izin ekspor log secara terbatas, serta kemudahan mendapatkan
izin pemanfaatan HHBK dalam wilayah konsesi IUPHHK-HA).

3.

Peningkatan kapasitas SDM perusahaan IUPHHK-HA yang akan
menerapkan RIL-C.

4.

Penetapkan RIL-C dalam sistem silvikultur hutan alam, sekaligus
menyediakan mekanisme monitoring dan sistem verifikasi RIL pada
tingkat nasional.

untuk mendorong perusahaan menerapkan HCV di wilayah konsesinya,
beberapa rekomendasi kebijakan yang disarankan adalah:
1.

Diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan antar sektor untuk
mendorong keterlibatan sektor swasta dalam penurunan emisi, antara
lain: a) revisi UU 39/2014 tentang Perkebunan dan PP 11/2010 tentang
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, agar areal HCV tidak
dikategorikan sebagai lahan terlantar.

2.

Diperlukan sinkronisasi peraturan terkait HCV di lingkup Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu aturan terkait Kawasan
Ekosistem Esensial dan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

3.

Perlu penegakan hukum Permentan No.11/2015 tentang Sistem
Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia agar lebih
transparant dan akuntabel. Diperlukan kejelasan insentif dan disinsentif
bagi perusahaan perkebunan yang menerapkan dan tidak menerapkan
ISPO.
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4.

untuk efektivitas implementasi HCV diperlukan: i) Penerapan konsep
landskap dalam pengelolaan HCV; ii) Menunjuk lembaga yang
kredibel untuk mengawasi dan melaksanakan koordinasi areal HCV
yang tersebar; iii) Identifikasi areal HCV dilakukan bersamaan dengan
pelaksanaan amdal; dan iv). Penetapan HCV dimulai sejak identifikasi
lokasi dan pengesahan Rencana Kerja Usaha.

5.

Sektor swasta memerlukan insentif fiskal dan non fiskal dalam bentuk: a)
pengurangan pajak seluas area HCV, b) ada kepastian perpanjangan ijin
bagi perusahaan yang mengelola bisnisnya secara berkelanjutan dan c)
penyederhanaan dan kemudahan izin bagi perusahaan yang bersertifikat
PHPL untuk secara otomatis mendapatkan izin pemanfaatan HHBK
dalam wilayah konsesinya dan mendaftarkan pengelolaan HCV dalam
skema REDD+.

10.4.2. Sektor Perkebunan
Pembangunan rendah karbon di Provinsi Kaltim pada tahap pertama
dilakukan melalui penataan di wilayah usaha perkebunan dan menginisiasi
industri perkebunan yang ramah lingkungan yang terintegrasi dengan areal
perkebunannya. Pengelolaan HCV di areal perkebunan menjadi pusat
kegiatan penurunan emisi di Provinsi Kaltim. Target pengelolaan area dengan
nilai konservasi tinggi di areal perkebunan hingga tahun 2030 adalah seluas
640 ribu ha.
Provinsi Kaltim mengeluarkan Perda No.7/2018 tentang Pembangunan
Perkebunan Berkelanjutan untuk mencapai target tersebut. Perda ini
sudah memasukan pengelolaan areal dengan nilai konservasi tinggi dan
ketentuan pencegahan dan pengendalian kebakaran. Tetapi Perda tersebut
masih menyisakan celah bagi perusahaan perkebunan mengelola seluruh
wilayah ijinnya. Pasal 11 ayat 1 poin b menyatakan “paling lambat 6 (enam)
tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan
wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat
ditanami tanaman perkebunan”. Kalimat ini diambil dari pasal 16 ayat 1
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poin b UU No.39/2014 tentang Perkebunan. Dikhawatirkan pasal ini akan
menyulitkan perusahaan perkebunan untuk dapat mengalokasikan sebagian
wilayah ijinnya untuk dapat dikelola menjadi area dengan nilai konservasi
tinggi.
Selain insrumen legal yang mengharuskan perusahaan perkebunan
menerapkan pengelolaan kebun secara berkelanjutan, ada instrumen lain
yang mengarahkan perilaku perusahaan perkebunan untuk melindungi
areanya yang memiliki nilai konservasi tinggi, yaitu instrumen pasar. Selama
ini, perusahaan yang melakukan pengelolaan areal dengan nilai konservasi
tinggi didasari oleh kewajiban sertifikasi RSPO. Mekanisme pasar pada pasar
internasional berperan besar dalam pengelolaan areal dengan nilai konservasi
tinggi di areal perkebunan. Menguatnya tekanan internasional pada produk
sawit di Indonesia perlu disikapi dengan memperbaiki pengelolaan kebun
yang lebih ramah lingkungan. Instrument pasar merupakan mekanisme
ampuh yang bisa merubah perilaku perusahaan perkebunan secara sukarela
(voluntary).
Kebijakan nasional yang mengatur tentang perlindungan kawasan dengan
nilai konservasi tinggi tercantum dalam prinsip dan kriteria ISPO, tetapi
perlindungan hutan primer dan lahan gambut hanya dilakukan pada areal
sempadan sungai. Kebijakan perlindungan areal dengan konservasi tinggi
di sektor perkebunan perlu didorong dengan kriteria dan indikator yang
jelas, serta sistem monitoring dan evaluasi yang transparan, akurat, lengkap
dan konsisten. Sebagai upaya untuk mendorong implementasi kebijakan
tersebut, perlu diterapkan mekanisme reward dan punishment.
Pembentukan forum atau kelompok kerja pengelola HCV akan membantu
pemerintah dalam melakukan koordinasi dan monitoring areal HCV di
Provinsi Kaltim. Forum atau kelompok kerja tersebut beranggotakan semua
pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan HCV dan berada dalam
fasilitasi Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim. Selain pengusaha perkebunan,
terdapat mitra kerja atau NGO yang dapat membantu pemerintah Provinsi
Kaltim dalam pengelolaan HCV.
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10.4.3. Sektor Pertambangan
Kementerian KLHK mengeluarkan peraturan reklamasi bekas tambang yang
diatur melalui PP No.76/2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
dan Permenhut No.P.4/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Reklamasi
Hutan. Kementerian ESDM mengeluarkan kebijakan reklamasi yang diatur
melalui PP No.78/2010 tentang Reklamasi Paska Tambang dan Permen
ESDM No.7/2014 tentang Reklamasi Paska Tambang. Peraturan reklamasi
pada kawasan hutan lebih berat dibandingkan kegiatan reklamasi pada APL,
karena ada tambahan kewajiban dari pemegang IPPKH untuk melakukan
rehabilitasi di lahan kritis pada Daerah Aliran Sungai (DAS) dimana lokasi
tambang tersebut berada. Ada dualisme peraturan terkait reklamasi di
dalam dan di luar kawasan hutan, diperlukan sinkronisasi kedua peraturan
tersebut.
Terobosan kebijakan dalam penurunan emisi di sektor pertambangan
adalah melibatkan peran pemerintah kabupaten dalam monitoring dan
evaluasi izin tambang. Keberadaan UU No.23/2014 tentang Pemerintahan
Daerah menarik kewenangan sektor pertambangan dari pemerintah daerah
kabupaten/kota ke pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Seharusnya
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten terlibat dalam evaluasi
kewajiban izin-izin tambang dalam kegiatan rehabilitasi dan reklamasi
bekas tambang. Selama ini realisasi kedua kegiatan tersebut sangat rendah,
diperlukan sinkronisasi kebijakan reklamasi dan rehabilitasi antara
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Energi
dan Sumberdaya Mineral.
Usaha tambang merupakan sumber daya alam yang akan habis dan tidak
dapat diperharui (non renewable resources). Pemerintah Kaltim harus mulai
mengalihkan sumber pendapatan terbesarnya yang semula dari pemanfaatan
tambang dialihkan pada industri manufaktur yang lebih ramah lingkungan.
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10.4.4. Sektor Perikanan (Mangrove)
Penyebab utama deforestasi mangrove di Provinsi Kaltim adalah alih fungsi
hutan menjadi tambak. Di sisi lain, kebijakan terkait pengelolaan ekosistem
mangrove di Provinsi Kaltim tidak secara tegas menetapkan perlindungan
ekosistem mangrove sebagai program prioritas dalam upaya penurunan
emisi. Upaya rehabilitasi mangrove hanya dilakukan di lokasi-lokasi tertentu,
tidak menyeluruh pada semua area yang memiliki ekosistem mangrove yang
telah terdegradasi.
Beberapa kegiatan yang dapat dioptimalkan untuk mengurangi laju
kerusakan ekosistem mangrove di Kaltim adalah:
1.

Menegaskan penetapan kawasan ekosistem mangrove sebagai kawasan
lindung, dimana pengeluaran izin pemanfaatan untuk pembangunan
strategis lebih diperketat.

2.

Mengembangkan sistem tambak ramah lingkungan dengan teknik
silvofishery.

3.

Mengembangkan perhutanan sosial dengan skema kemitraan antara
KPH dengan masyarakat pesisir.

4.

Mengembangkan ekoturisme mangrove berbasis masyarakat.

5.

Meningkatkan upaya rehabilitasi hutan mangrove khususnya di areal
tambak yang sudah tidak aktif.

Kebijakan pemerintah provinsi diperlukan untuk mendorong pelaksanaan
kegiatan tersebut, diantaranya adalah:
1.

Mempercepat penyelesaian penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) dengan menetapkan ekosistem
mangrove sebagai kawasan lindung. Rencana pembangunan pelabuhan
dan kegiatan pembangunan lainnya di kawasan mangrove perlu ditinjau
ulang.

2.

Membuat demplot silvofishery dan meningkatkan sosialisasi kepada
masyarakat pesisir bekerjasama dengan petani yang telah sukses
mengembangkan silvofishery.
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3.

Meningkatkan kerjasama pendanaan dengan perbankan untuk
mengembangkan tambak ramah lingkungan di areal perhutanan sosial
bersama masyarakat. Hal ini untuk menarik minat masyarakat agar
mau menerima skema kemitraan dengan sistem bagi hasil. Kerjasama
pendanaan dapat dilakukan melalui pendanaan Green Sukuk.

4.

Pemerintah daerah perlu mengalokasikan pendanaan untuk mendukung
pengembangan ekoturisme mangrove khususnya di pulau-pulau kecil
melalui kerjasama berbagai OPD terkait seperti dinas kehutanan, dinas
kelautan dan perikanan, dinas UMKM serta dinas pariwista.

5.

Mengembangkan skema rehabilitasi berbasis masyarakat dimana
pembibitan dan penanaman dilakukan oleh masyarakat. Rehabilitasi
di areal yang sudah dirambah masyarakat perlu dikembangkan dengan
skema perhutanan sosial.

6.

Diperlukan peraturan Bupati yang mengatur mekanisme perijinan
pembukaan tambak baru maupun pengaktifan kembali tambak yang
sudah tidak beroperasi dengan mewajibkan teknologi silvofishery /
tambak ramah lingkungan. Hal ini untuk menghindari pembukaan
hutan mangrove khususnya di wilayah APL serta mencegah pembukaan
kembali tambak tidak aktif yang sudah direhabilitasi.

Kementerian Keuangan sudah menyediakan beberapa skema insentif seperti
green sukuk, green banking dan bank insurance yang bisa dimanfaatkan oleh
sektor swasta dalam rangka penerapan pengelolaan hutan yang berkelanjutan
dan rendah emisi. Namun informasi ini belum banyak diketahui oleh
sektor swasta. untuk itu sosialisasi terhadap peluang pemanfaatan skemaskema insentif perlu dilakukan kepada sektor swasta untuk mendorong
mereka terlibat dalam penurunan emisi. Insentif lain yang dapat dilakukan
pemerintah adalah mendorong bank-bank yang ada di Indonesia untuk
memberikan pinjaman lunak bagi perusahaan yang mengubah bisnisnya
menjadi bisnis yang ramah lingkungn dan berkelanjutan. Selain itu juga
diperlukan peraturan turunan untuk mempercepat implementasi Perpres
No.77/2018 tentang Pengelolaan dana Lingkungan Hidup.
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10.5. Penutup
Indonesia baru-baru ini dipojokkan dengan isu negatif terkait pembukaan
hutan dan rawa gambut untuk perkebunan kelapa sawit serta industri pulp.
Perubahan penggunaan lahan yang cepat adalah salah satu penyebab utama
emisi. untuk mencegah isu negatif tersebut, salah satu instrumen yang
dipakai untuk menjaga kelestarian ekosistem pada wilayah konsesi adalah
HCV (High Conservation Value), Reduced Impact Logging (RIL), reklamasi
dan pembukaan lahan tanpa bakar.
dalam perkembangannya konsep HCVF merupakan salah satu kegiatan
yang diharapkan memberikan kontribusi besar dalam penurunan emisi di
Kaltim. untuk memastikan HCV bisa memberikan sumbangan penurunan
emisi sesuai target. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian.
Beberapa perusahaan Hutan Tanaman Industri dan perusahaan kelapa
sawit yang sudah mempunyai sertifikat RSPO sudah mengimplementasikan
HCV di areal konservasinya. Tetapi pengelolaan HCV di beberapa lokasi
masih memerlukan perbaikan. Beberapa perusahaan perkebunan memilih
HCV pada areal yang tidak produktif untuk kelapa sawit atau pada areal
sempadan sungai. Areal tersebut dibiarkan tanpa pengelolaan, sehingga
dianggap sebagai wilayah tak bertuan oleh masyarakat sekitarnya. Masyarakat
kemudian merambah wilayah tersebut, oleh karena itu diperlukan sosialisasi
HCV kepada masyarakat dan pihak terkait. Dari sisi kelangsungan hidup
satwa, konektivitas antar HCV juga harus mendapat perhatian. Lokasi HCV
terpencar dan luasannya kecil-kecil. Ada luasan minimal yang dibutuhkan
satwa untuk menjamin supaya regenerasinya bisa berjalan dengan baik.
Diperlukan lembaga yang jelas untuk memonitor implememntasi dan
pengelolaan HCV oleh perusahaan.
Selain HCV, sebenarnya ada kegiatan lain yang mempunyai potensi besar
dalam meningkatkan kinerja pengurangan emisi di Provinsi Kaltim yaitu
kegiatan reklamasi. Prosentase tumbuh kegiatan reklamasi di Kalimantan
sangat kecil (4% dari luasan 150.604 ha) dan 32% (28.081 ha) dari target.
Angka ini harus ditingkatkan dengan mengefektifkan monev dan menegakkan
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sangsi yang tegas dalam kegiatan reklamasi dan rehabilitasi DAS. Diperlukam
kolaborasi dan pembagian tugas yang jelas antara Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral,
Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan dan KPH. Fungsi KPH sebagai
institusi yang mempunyai tugas melakukan pemantauan dan penilaian para
pemegang izin di wilayah kerja KPH perlu diperkuat.
Sektor swasta untuk menurunkan emisi sudah melakukan upaya lebih
dibanding kebiasaan lama pengelolaan bisnisnya (bisnis as usual). Tuntutan
pasar internasional memang mengarahkan perilaku sektor swasta untuk
menerapkan pengelolaan hutan/kebun secara lestari, tetapi dorongan pasar
tersebut perlu dikombinasikan dengan regulasi dari pemerintah untuk
meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam penurunan emisi. Regulasi
yang disusun sebaiknya diarahkan untuk memberikan insentif baik fiskal
(penurunan tarif DR, green sukuk, green banking dan bank insurance) maupun
non fiscal (dalam bentuk keringanan pajak, kemudahan pengurusan izin dan
jaminan keamanan bisnisnya dari konflik).
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