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KATA PENGANTAR

"Karena kita sangat 
bergantung pada lahan 

sebagai penggerak 
ekonomi, maka 

kesejahteraan kita ke 
depan, akan bergantung 

pada tanggung jawab 
kita untuk mengelolanya 

saat ini." 

Sebagai Gubernur Kalimantan Tengah, saya percaya bahwa pembangunan 
ekonomi jangka panjang provinsi kita, bergantung pada keseimbangan 
antara penggunaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan 

hidup. Kami berusaha untuk menyediakan hasil-hasil pembangunan kepada seluruh 
masyarakat, sambil membangun ketahanan ekonomi, masyarakat, serta sistem 
ekologi. Untuk mencapai tujuan tersebut, bersamaan dengan rencana pembangunan 
rendah karbon,  maka diperlukan sistem pertumbuhan ekonomi yang baru, yaitu 
Pertumbuhan Ekonomi Hijau. 

Kita semua menyadari bahwa pembangunan pesat yang terjadi belakangan ini sifatnya 
tidak berkelanjutan, bila ditinjau dari aspek lingkungan maupun ekonomi. Kita 
telah kehilangan luasan hutan, karena pengalihan lahan untuk keperluan pertanian, 
pertambangan dan tempat tinggal. Pembangunan ini memang telah menguntungkan 
masyarakat Kalimantan Tengah, tapi karena kita sangat bergantung pada lahan 
sebagai penggerak ekonomi, maka kesejahteraan kita ke depan, akan bergantung pada 
tanggung jawab kita untuk mengelolanya saat ini.  

Sepanjang saya menjabat sebagai Gubernur, saya menyadari hal itu dan telah 
berusaha agar pembangunan di Kalimantan Tengah bisa berkelanjutan dan 
berkeadilan. Dokumen ini merangkum sejumlah inisiatif yang secara bersamaan bisa 
menghasilkan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, baik yang sifatnya 
sektoral maupun lintas sektor. Sambil melihat perkembangannya hingga saat ini, 
kami juga mengidentifikasi pekerjaan tambahan ke depan yang dibutuhkan.

Laporan ini juga membahas sejumlah inisiatif pemerintah yang membuktikan bahwa 
Kalimantan Tengah sedang menuju inisiatif Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Dokumen 
ini juga memuat sejumlah tantangan yang muncul dan mesti diatasi melalui usaha 
bersama dari para pemangku kepentingan. Saya harap laporan ini bisa menjadi titik 
awal bagi rencana pembangunan jangka menengah provinsi di periode selanjutnya, 
serta menjadi bagian dari perjalanan Kalimantan Tengah menuju pembangunan 
berkelanjutan.

Saya juga ingin mengapresiasi kerja keras yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Tengah, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dan donor yang telah 
mendukung inisiatif ini di Provinsi Kalimantan Tengah.

Saya ucapkan terima kasih untuk Global Green Growth Institure (GGGI) atas 
dukungannya dalam penyusunan laporan ini sebagai bagian dari kerja sama Pemerintah 
RI– GGGI pada program Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Akhir kata, saya ucapkan 
terima kasih untuk masyarakat Kalimantan Tengah, atas perannya membangun 
perekonomian lokal yang berkelanjutan, menuju Pertumbuhan Ekonomi Hijau 
di provinsi. 

Agustin Teras Narang
Gubernur Kalimantan Tengah
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Menjamin pertumbuhan 
ekonomi yang berkelanjutan 
dalam jangka panjang;

$

$

$

Menghargai dan memelihara 
aset-aset lingkungan 
hidup yang mendukung 
peningkatan ekonomi.

Membangun ketahanan saat 
menghadapi guncangan ekonomi, 
sosial dan lingkungan hidup yang 
tidak terduga di masa datang;

$

Mengurangi dan membatasi 
emisi gas rumah kaca;

Menghasilkan peningkatan PDB dan 
kualitas standar kehidupan yang 
merata di masyarakat, dan;

Pandangan tradisional tentang pertumbuhan ekonomi biasanya terfokus pada perubahan positif di perekonomian, 
yang menitikberatkan pentingnya pasar dan produktivitas pekerja, serta kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB). 
Pandangan memiliki kecenderungan untuk melupakan elemen pembangunan yang lain, seperti: kesejahteraan, 
kualitas lingkungan hidup, dan keadilan sosial. 

Berbeda dengan pandangan tradisional di atas, Pertumbuhan Ekonomi Hijau adalah sebuah pendekatan 
pembangunan ekonomi yang mempertimbangkan aspek ekonomi, kualitas lingkungan hidup, dan nilai-nilai sosial. 
Secara khusus, tujuan Pertumbuhan Ekonomi Hijau, adalah:

Dalam konteks perencanaan pembangunan, pendekatan Pertumbuhan Ekonomi Hijau harus disesuakan dengan 
kondisi geografis, sosial-ekonomi, dan konteks kebudayaan setempat di mana pendekatan ini diterapkan. Integrasi 
Pertumbuhan Ekonomi Hijau dengan proses perencanaan, terdiri dari beberapa langkah: (1) identifikasi prioritas, 
sumber daya dan kendala dari Pertumbuhan Ekonomi Hijau; (2) adopsi dari pilihan terbaik yang tersedia 
berdasarkan hasil kajian dan pemodelan  untuk aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi; (3) pemilihan data yang 
dapat diandalkan, dan penetapan sasaran, target dan indikator kinerja yang jelas, dan (4) integrasi langkah-langkah 
ini dan instrumennya ke dalam agenda pembangunan nasional dan regional. 

Laporan ini menelusuri rencana pembangunan dan peraturan Kalimantan Tengah terbaru di  sektor-sektor 
ekonomi andalan - termasuk upaya-upaya lintas sektor - sehingga bisa mengindentifikasi bagaimana kontribusinya 
pada Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Laporan ini juga mempertimbangkan hubungan antara inisiatif dan proses 
sektoral maupun lintas sektor, dengan lima capaian yang diharapkan dari Pertumbuhan Ekonomi Hijau, yaitu: 
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ekosistem yang sehat dan produktif, pertumbuhan yang inklusif dan 
berkeadilan, ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup, dan pengurangan emisi gas rumah kaca . Sambil 
menelusuri apa dan bagaimana kebijakan dan program saat ini bisa mencapai tujuan dari sektor ekonomi, sosial 
dan lingkungan hidup, maka laporan ini juga bertujuan untuk menyoroti perkembangan terakhir, peluang serta 
tantangan yang mungkin dihadapi di masa depan. 

Pendahuluan
1. 

Pendahuluan



Kalimantan Tengah - menuju Pertumbuhan Ekonomi Hijau  | 3

Laporan ini disusun dalam empat bab utama.

BAB 2

BAB 3

BAB 4

BAB 5

menceritakan kondisi ekonomi, karakter fisik dan masyarakat 
di Kalimantan Tengah.

menceritakan sembilan inisiatif sektoral dan lintas sektor yang 
berimplikasi pada Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Kalimantan 
Tengah sejak  satu dekade terakhir.

menjabarkan lima capaian yang diharapkan dari Pertumbuhan 
Ekonomi Hijau dan kesimpulan tentang implikasi dari sembilan 
inisiatif tadi ke setiap capaian. 

mengidentifikasi implikasi dan peluang dari Pertumbuhan 
Ekonomi Hijau untuk Rencana Pembangun Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) periode 2015-2020.  

PLACEHOLDER

© Des Syafrizal / Photovoices

Pendahuluan
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Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB) tahunan Kalimantan Tengah telah 
naik secara bertahap dalam satu dekade terakhir 
(lihat Gambar 1). PDRB provinsi ini di tahun 
2013 mencapai 7,4% dan menjadi yang tertinggi di 
antara lima provinsi lainnya di Pulau Kalimantan. 
Laju pertumbuhan ini secara signifikan lebih tinggi 
dari capaian tingkat nasional yang hanya 5,8%. 
Pertanian dan pertambangan, secara berurutan, 
telah menjadi sektor penyumbang laju pertumbuhan 
terbesar. Keduanya cenderung cepat berkembang. 
Bila digabungkan, keduanya mendominasi lebih 
dari sepertiga PDRB provinsi (lihat Gambar 2). 
Kelapa sawit menyumbang sekitar 25% dari PDRB 
dan mendominasi sektor perkebunan dan pertanian. 
Sementara itu, pengolahan kayu hanya menyumbang 
porsi yang lebih kecil karena berkurangnya hutan 
alam, dan berkembangnya sektor-sektor lain. 

Dalam satu dekade terakhir, sektor pertambangan 
berkembang dengan laju sebesar 26% per tahun dan 
menyumbang 10% atas PDRB provinsi. Kalimantan 
Tengah memang kaya akan hasil mineral, seperti 
emas, batu bara, dan bauksit. Pertambangan emas 
telah lama menjadi sumber penghasilan bagi 
penduduk setempat maupun pendatang. 
Tapi, perkembangan pesat dari pertambangan 
emas ilegal, dalam beberapa tahun ke belakang, 
telah menyebabkan peningkatan kandungan merkuri 
di beberapa sungai. Cadangan batu bara besar telah 
ditemukan di Sungai Barito dan bagian hulu Sungai 
Kahayan serta Sungai Kapuas, termasuk cadangan 
batu bara keras yang digunakan untuk produksi 
logam besi. Kalimantan Tengah adalah wilayah 
dengan peluang  eksploitasi batu bara yang sangat 
menarik. Industri ini bisa berkembang cepat saat 
dibukanya tempat penggalian dan perbaikan 
sistem transportasi. 

Kontribusi 14 kabupaten dan kota atas PDRB 
cenderung beragam. Ada tiga kabupaten, yaitu 
Kapuas, Kotawaringin Barat, dan Kotawaringin 
Timur yang menyumbang sekitar 45% dari ekonomi 
provinsi (lihat Gambar 3). Sebagian besar berasal dari 
kelapa sawit, serta produksi dan pengolahan karet. 
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Barito Selatan
5.6% 5

Kapuas
12.5% 9

Lamandau
2.8%

2
Barito Timur
3.7% 6

Katingan
6.8% 10

Murung Raya
5.6%

3
Barito Utara
5.9% 7

Kotawaringin Barat
11.6% 11

Palangka Raya
9.4% 13

Seruyan
6.2%

4
Gunung Mas
3.2% 8

Kotawaringin Timur
20.8% 12

Pulau Pisang
3.3% 14

Sukamara
2.6%

Gambar 3: 
Kabupaten dan Kota terhadap PDRB Provinsi (2012*)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
* Angka sementara
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MURUNG RAYA
LUAS DAERAH : 23,700 km2

POPULASI : 100,100
KEPADATAN : 4 jiwa/km2

BARITO TIMUR
LUAS DAERAH : 3,834 km2

POPULASI : 101,054
KEPADATAN : 26 jiwa/km2

BARITO UTARA
LUAS DAERAH : 8,300 km2

POPULASI : 123,781
KEPADATAN : 15 jiwa/km2

BARITO SELATAN
LUAS DAERAH : 8,830 km2

POPULASI : 126,300
KEPADATAN : 14 jiwa/km2

KATINGAN
LUAS DAERAH : 17,800 km2

POPULASI : 150,314
KEPADATAN : 8 jiwa/km2

GUNUNG MAS
LUAS DAERAH : 10,804 km2

POPULASI : 100,157
KEPADATAN : 9 jiwa/km2

SERUYAN
LUAS DAERAH : 16,404 km2

POPULASI : 146,914
KEPADATAN : 9 jiwa/km2

KOTAWARINGIN BARAT
LUAS DAERAH : 10,759 km2

POPULASI : 245,143
KEPADATAN : 23 jiwa/km2

KOTAWARINGIN TIMUR
LUAS DAERAH : 16,496 km2

POPULASI : 385,863
KEPADATAN : 23 jiwa/km2

KAPUAS
LUAS DAERAH : 14,999 km2

POPULASI : 339,262
KEPADATAN : 23 jiwa/km2

PULANG PISAU
LUAS DAERAH : 8,997 km2

POPULASI : 122,511
KEPADATAN : 14 jiwa/km2

PALANGKA RAYA
LUAS DAERAH : 2,400 km2

POPULASI : 229,599
KEPADATAN : 96 jiwa/km2
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3

1
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Gambar 1: 
Pertumbuhan PDRB Kalimantan Tengah per tahun (%), 
periode 2003-2013

Sumber: Demografi Kalteng 2012, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
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Gambar 2: 
Kontribusi Sektoral terhadap PDRB Kalimantan Tengah, 2013

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

27.1%
Pertanian & Kehutanan

21.5%
Perdagangan, Hotel dan Restoran

10.0%
Pertambangan

8.8%
Transportasi & Komunikasi

6.7%
Industri Pengolahan

6.2%
Keuangan & Jasa

0.7%
Listrik, Gas dan Air

13.7%
Jasa Lain

Kalimantan Tengah
secara umum

2. 

KALIMANTAN TENGAH

Peta 
Kalimantan Tengah

LAMANDAU
LUAS DAERAH : 6,414 km2

POPULASI : 65,616
KEPADATAN : 10 jiwa/km2

9

SUKAMARA
LUAS DAERAH : 3,827 km2

POPULASI : 47,073
KEPADATAN : 12 jiwa/km2

2 Badan Pusat Statistik, data Februari 2014.

1 Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

Sektor pertanian telah menyediakan banyak 
lapangan kerja di Kalimantan Tengah.  Per 
Agustus 20131, sektor ini menyerap 560.594 
orang atau 52,7% tenaga kerja. Selebihnya 
tersebar di sektor jasa (14%) dan sektor 
perdagangan, industri hotel, dan restoran (13,9%).   

Di tahun 2013 Kalimantan Tengah mengekspor 
barang senilai 1,4 miliar dollar. Nilai ini meningkat 
21,7% dibanding tahun 2012. Bijih besi (terutama 
bauksit, emas dan nikel) menyumbang 29,5% untuk 
angka ekspor, batu bara sebesar 28,8%, karet dan produk 
olahan dari bahan karet 15,9%, minyak kelapa sawit mentah 
dan produk terkait sebesar 14%, lalu kayu dan produk dari 
bahan kayu menyumbang 10,65%2. RPJMD 2010-2015 
memprediksi bahwa investasi domestik akan tumbuh dari 
Rp 19,9 triliun pada tahun 2010, menjadi Rp 26,7 triliun 
pada tahun 2015.



Gambaran Singkat Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah yang terletak di bagian Selatan Pulau 
Kalimantan adalah provinsi ketiga terbesar di Indonesia. 
Luasnya lebih dari 15 juta hektar yang sebagian besar terletak di 
Selatan Garis Khatulistiwa. Provinsi ini memiliki pegunungan yang 
kebanyakan berhutan dan menjadi batas dengan Provinsi Kalimantan 
Barat dan Timur. Delapan sungai utama melintasi Kalimantan Tengah 
dari Utara ke Selatan. Bagian tengah dan hilir dari sungai-sungai ini 
melalui lahan rata dan tanah berpasir serta lahan gambut yang luas. 
Laut Jawa menjadi batas bagian Selatan provinsi ini yang membentuk 
muara-muara yang terdiri dari rawa air tawar dan pasang surut di 
atas endapan sendimen. Temperatur di Kalimantan Tengah cukup 
tinggi dengan hanya sekitar empat bulan kemarau. Dalam beberapa 
dekade terakhir, telah terjadi kekeringan berkepanjangan yang sering 
diasosiasikan dengan El Nino. Kebanyakan tanahnya tidak subur dan 
banyak mengandung asam, sehingga menciptakan tantangan untuk 
sektor pertanian. 

Pulau Kalimantan adalah daerah dengan hutan hujan tropis terluas 
di Asia Tenggara. Keragaman tumbuhannya adalah yang terkaya di  
Dataran Sunda, bersaing dengan Hutan Amazon. Provinsi Kalimantan 
Tengah menjadi rumah bagi beragam tipe habitat hutan, termasuk 
hutan dataran rendah, hutan kerangas, hutan rawa gambut, hutan 
mangrove, dan hutan pegunungan yang masing-masing memiliki 
dihuni oleh mamalia dan burung yang unik. Bagian hulu sampai 
ke pertengahan aliran sungai yang masih berhutan di provinsi ini 
adalah bagian dari inisiatif Heart of Borneo (HoB) yang digagas oleh 
3 negara: Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. HoB adalah 
program yang berusaha untuk mempertahankan fungsi penting 
dari hutan dan memanfaatkannya secara berkelanjutan. Provinsi 
ini menjadi rumah bagi populasi orangutan terbesar di seluruh 
dunia. Kawasan hutan – termasuk hutan yang telah ditebang dan 
ditanam kembali – meliputi 80% dari luas wilayah provinsi, telah 
menyediakan jasa ekosistem yang penting bagi masyarakat dan 
ekonomi. Dataran di bagian tengah provinsi ini dan perbukitannya 
pernah ditumbuhi hutan, tapi sekarang sudah terdegradasi sebagai 
dampak dari penebangan pohon dan kebakaran hutan, dan sekarang 
terus-menerus dialihkan menjadi fungsi perkebunan.   

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Provinsi 
Kalimantan Tengah mencapai sekitar 2,2 juta, dengan pertumbuhan 
populasi rata-rata tahunan sebesar 1,8% dari  periode 2000 sampai 

2010. Kepadatan populasi 
penduduk berbeda-beda 
di antara kabupaten (lihat 
Peta Kalimantan Tengah di 
hlm. 5-6). Suku Dayak adalah 
suku asli terbesar di provinsi 
ini (37,9%), diikuti oleh Suku 
Banjar (24,2%), Jawa (18,06%) 
dan berbagai suku Indonesia 
lainnya. Populasi Suku Dayak 
terdiri atas tiga kelompok utama 
berdasarkan bahasa yang digunakan dan 
strategi mata pencahariannya yang bergantung pada 
pertanian, berburu, memancing, mengumpulkan makanan dan 
produk obat dari hutan serta pengumpulan dan penjualan produk non-
kayu, seperti rotan. Masyarakat yang berasal dari pedesaan dan wilayah 
pertanian telah banyak memasuki sektor perekonomian lain dalam 
beberapa dekade terakhir. Dimulai dari sektor kehutanan, lalu baru-baru 
ini ke sektor kelapa sawit, industri pertambangan dan pemerintahan. 
Suku Banjar memiliki sejarah panjang sebagai pedagang di wilayah pantai. 
Kebanyakan suku Jawa dan pendatang lain datang ke provinsi ini sebagai 
pekerja di sektor pertanian, termasuk melalui program transmigrasi di era 
tahun 70 dan 80an. 

Kalimantan Tengah memiliki tingkat kemiskinan sebesar 6,2% di 2013, 
atau kedua terendah di antara lima provinsi di Pulau Kalimantan, setelah 
Kalimantan Selatan. Angka pengangguran juga rendah, sekitar 3% di 
tahun 2013.

Transportasi dan infrastruktur logistik tetap memainkan peranan penting untuk 
perkembangan ekonomi di provinsi ini. Sungai tetap menjadi jalur transportasi 
utama karena kebanyakan kota dan desa terletak di tepian sungai-sungai 
besar. Perluasan jaringan jalan berlangsung relatif lambat karena sulitnya 
konstruksi jalan dan perawatannya. Kendala ini diakibatkan oleh 
kontur tanah yang sebagian besar berupa rawa dan sungai. Jalan Trans-
Kalimantan baru saja selesai dibangun. Berdasarkan RPJMD 2010-
2015, pemerintah berniat untuk menambah jangkauannya dari 1.084 
km di tahun 2010 menjadi 1.437 Km di tahun 2015. Untuk mendukung 
transportasi barang-barang, terutama batu bara, ada lima pelabuhan di 
sepanjang garis pantai Provinsi Kalimantan Tengah yang telah dibangun 
dan direnovasi. Jumlahnya diharapkan bertambah menjadi 20 pelabuhan 
pada tahun 2015. Sebanyak empat bandar udara baru direncanakan 
selesai dibangun pada tahun 2015, menambah 10 bandar udara 
yang sudah beroperasi sebelumnya. 

©
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Inisiatif yang mendukung 
Pertumbuhan Ekonomi Hijau 
di Kalimantan Tengah

3. 

Perkembangan ekonomi yang relatif pesat di Pulau 
Kalimantan tidak hanya menyebabkan rusaknya 
sumber daya alam yang penting, seperti hutan dan 
lahan gambut, tapi juga hilangnya jasa lingkungan 
yang disediakan oleh sumber-sumber daya alam 
tersebut. Saat ini, Provinsi Kalimantan Tengah sangat 
bergantung pada sektor pertanian, pertambangan, dan 
pengolahan kayu untuk mendukung perekonomian. 
Sebagian besar penduduk desa di provinsi ini terus 
menggantungkan kehidupan mereka pada sektor 
pertanian, produksi dan perdagangan produk-produk 
alam. Ini membuktikan bahwa modal alam telah 
menjadi tulang punggung perekonomian bagi Provinsi 
Kalimantan Tengah, selain sebagai sumber keragaman 
hayati dan ekosistem. Ini juga berarti bahwa modal 
alam adalah fondasi untuk menopang pertumbuhan 
berkelanjutan Kalimantan Tengah di masa depan. 

Pendekatan Pertumbuhan Ekonomi Hijau 
menawarkan sebuah jalan keluar bagi Provinsi 
Kalimantan Tengah untuk bisa menyeimbangkan 
aspek perlindungan dengan pemanfaatan modal alam 
untuk membangun perekonomian, dan bagaimana 
hasil-hasilnya bisa dinikmati secara adil. Melalui 
pendekatan ini, sumber daya alam bisa digunakan 
secara bijaksana, habitat alam dan cadangan karbonnya 
bisa dijaga, pembangunan jangka panjang yang 
berkelanjutan bisa dicapai, dan manfaatnya bisa 
dinikmati secara merata oleh masyarakat. Pendekatan 
Pertumbuhan Ekonomi Hijau juga bisa mendukung 
masyarakat di Kalimantan Tengah agar secara sadar 
memutuskan capaian dan target yang diinginkan 
untuk pembangunan fisik, sosial dan ekonomi. 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menganggap 
Pertumbuhan Ekonomi Hijau sebagai landasan yang 
bersifat jangka panjang untuk pembangunan ekonomi 

yang berkelanjutan. Namun, pelaksanaan pendekatan 
ini akan menantang status quo dan memperumit 
pengambilan keputusan tentang penggunaan dan 
perlindungan hutan, tanah dan sumber daya alam 
lainnya. Karenanya, para mitra yang berasal dari sektor 
swasta, lembaga swadaya masyarakat dan donor mesti 
bekerja sama untuk mendukung pemerintah mencapai 
visi Pertumbuhan Ekonomi Hijau. 

Visi pembangunan Kalimantan Tengah perlu 
didasarkan pada pemikiran bahwa mengoptimalkan 
keberhasilan jangka panjang akan membutuhkan 
peningkatan produktivitas sektor pertanian, relokasi 
produksi ke lahan yang rendah cadangan karbonnya, 
menjaga ekosistem yang sudah kritis, dan cadangan 
karbon sebagai sumber utama jasa lingkungan. 
Sejalan dengan visi ini, ada ambisi untuk menaikkan 
laju pertumbuhan ekonomi tahunan menjadi 7,5%, 
mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran 
menjadi di bawah 2%, dan mengatasi isu-isu kritis 
tentang lahan yang bisa menyebabkan tidak meratanya 
distribusi manfaat untuk masyarakat.  
Sejak 2005, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 
telah merencanakan dan melakukan sejumlah inisiatif, 
kebijakan, dan peraturan di bidang ekonomi. Sebagian 
inisiatif ini fokus pada peningkatan pertumbuhan 
ekonomi. Sementara, inisiatif lainnya punya fokus 
yang lebih luas, tidak hanya memperkuat sektor-
sektor ekonomi utama, tapi juga inisiatif multi sektor. 
Inisiatif-inisiatif tersebut diharapkan bisa menciptakan 
dampak positif berupa pertumbuhan ekonomi yang 
berkelanjutan, penguatan ekonomi dan ketahanan 
ekonomi lokal. Meskipun inisiatif-inisiatif tersebut 
tidak secara khusus dibangun dari konteks strategi 
Pertumbuhan Ekonomi Hijau, tapi pelaksanaannya 
telah memungkinkan adanya transisi menuju 
Pertumbuhan Ekonomi Hijau. 

Dalam RPJMD, Gubernur telah meluncurkan 
kebijakan Pemerintahan Hijau (Green Government 
Policy) di masa bakti pertamanya, tahun 2005-
2010. Kebijakan ini fokus pada pencegahan dan 
pengendalian kebakaran hutan, perencanaan lahan, 
restorasi lahan yang terdegradasi, pengaturan sumber 
mata air, pengadaan air bersih dan sistem sanitasi, 
pemeliharaan kualitas udara, pengolahan sampah, dan 
adaptasi serta mitigasi terhadap perubahan iklim. Lalu, 
di masa bakti keduanya tahun 2010-2015, Gubernur 
Kalimantan Tengah mendeklarasikan program 
Green and Clean Province yang mengutamakan 
perkembangan sosio-ekonomi, lingkungan hidup, 
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Gambar 4: Provinsi Kalimantan Tengah untuk menuju Pertumbuhan Ekonomi Hijau

pemerintahan yang terpercaya, kepatuhan terhadap 
hukum, dan meningkatkan transparansi terkait dengan 
pengeluaran izin penggunaan lahan. 

Selanjutnya, bab ini memperlihatkan sejumlah inisiatif 
sejak tahun 2005 yang telah berperan penting untuk 
membawa Kalimantan Tengah menuju Pertumbuhan 
Ekonomi Hijau. Kemudian, di Bab 3, inisiatif yang 
sama akan dibahas menggunakan perspektif capaian 
yang diharapkan dari Pertumbuhan Ekonomi Hijau. 

Mengatur pembukaan dan 
pengelolaan perkebunan 
kelapa sawit

Menyelesaikan rencana 
tata ruang provinsi

Program revitalisasi perkebunan 
karet dan inisiatif sektoral terkait 

Memperbaiki proses perizinan 
penggunaan lahan

Pembentukan kesatuan 
pengelolaan hutan

Aksi mitigasi perubahan iklim

Produksi dan pemanfaatan energi 
terbarukan

Pengurangan Emisi dari 
Deforestasi dan Degradasi 
Hutan (REDD+)

Pendidikan tentang Pertumbuhan 
Ekonomi Hijau
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25%

Kelapa sawit pertama kali ditanam di Kalimantan Tengah pada 
akhir tahun 1980-an, seiring dengan pelaksanaan transmigrasi. 
Sektor ini telah berkembang pesat karena beberapa faktor, seperti 
tingginya permintaan dan harga, target dari pemerintah nasional, 
provinsi, dan kabupaten, serta tersedianya lahan yang murah bagi 
pengembang.

Hingga tahun 2010, pemerintah telah mengeluarkan 302 izin perkebunan kelapa 
sawit seluas 3.775.000 ha. Berdasarkan data tahun 2013, 35% diantaranya telah 
ditanami. Produksi minyak sawit mentah telah meningkat drastis dalam beberapa 
tahun terkahir, dari 1,7 juta ton di tahun 2009 sampai mendekati 2,8 juta ton di 
tahun 2012. Produksi ini berkontribusi ke setidaknya 25% dari PDRB provinsi dan 
mendominasi sektor pertanian. 

Produksi kepala sawit didominasi oleh perusahaan swasta. Setidaknya 85% wilayah 
tanam dikelola oleh perusahaan dan sisanya diusahakan oleh petani yang sebagian 
besar bekerja sama dengan perusahaan tersebut.

Kelapa sawit adalah faktor pendorong terpenting untuk pertumbuhan ekonomi 
dan pembangunan sosial ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah. Namun, kelapa 

Mengatur pembukaan dan pengelolaan 
perkebunan kelapa sawit

Minyak kelapa sawit 
berkontribusi ke 
setidaknya 

25% 
dari PDRB provinsi
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sawit juga menyebabkan deforestasi dan kerusakan 
lingkungan, termasuk pencemaran air, sendimentasi, 
penggunaan pestisida yang berlebihan, dan 
berkurangnya kesuburan tanah. Artinya, perkembangan 
industri kelapa sawit yang pesat juga berakibat pada 
besarnya biaya perbaikan lingkungan. 

Menyadari pentingnya industri kelapa sawit terhadap 
perekonomian dan juga dampak negatifnya pada 
sisi sosial dan kerusakan lingkungan, Pemerintah 
Kalimantan Tengah mengeluarkan Peraturan Provinsi 
No. 5/2011 mengenai pengelolaan berkelanjutan untuk 
bisnis perkebunan. Aturan ini adalah yang  pertama di 
Indonesia, karena mengatur sejumlah ketentuan sosial 
dan lingkungan hidup, bahkan melampaui peraturan 
serupa di tingkat nasional. 

Peraturan yang dikembangkan melalui konsultasi 
dengan para pemangku kepentingan ini, menganjurkan 
pembukaan perkebunan baru di wilayah yang telah 
rusak dan berkarbon rendah, sehingga mengurangi 
pembukaan tegakan hutan. Penilaian High Conservation 
Value (HCV) untuk mengetahui lokasi yang harus 
dijaga untuk kepentingan sosial dan ekologi, juga 
wajib dilakukan bila perusahaan mau membuka lahan. 

Pengurangan alih  fungsi hutan dengan membatasi 
perluasan perkebunan kelapa sawit, diharapkan 
memberi manfaat untuk melindungi fungsi ekosistem, 
keragaman hayati dan mencegah emisi gas rumah 
kaca. 

Peraturan ini juga mengatur tentang pemantauan  
dan pelaporan atas dampak sosial dan lingkungan, 
pencegahan dan penentuan kebutuhan untuk 
menyelesaikan konflik, serta mendorong investasi di 
perkebunan rakyat. Bila hal-hal tersebut dilaksanakan, 
maka akan ada pertumbuhan yang lebih menyeluruh 
dan merata. 

Pemerintah Kalimantan Tengah saat ini sedang 
menciptakan peraturan baru terkait kemitraan antara 
perusahaan dan masyarakat, yang akan menjadi 
payung hukum untuk kerja sama antara perusahaan 
besar dan petani. Instrumen ini diharapkan dapat 
menciptakan pertumbuhan yang lebih menyeluruh 
dan merata dan  bagi masyarakat sekitar perkebunan 
kelapa sawit. Pada akhirnya, praktek-praktek 
pengelolaan yang tepat diharapkan bisa menjamin 
pertumbuhan yang berkelanjutan, sekaligus 
peningkatan hasil panen. 

Kelapa sawit berperan penting 
sebagai sumber utama 

pertumbuhan ekonomi untuk 
sejumlah besar masyarakat.
Artinya, kelapa sawit punya 

pengaruh besar untuk 
pertumbuhan yang menyeluruh 

dan merata, tetapi bila 
pengelolaannya buruk dan 

perkembangannya terlampau 
pesat, akan muncul dampak 

negatif terhadap
emisi gas rumah kaca dan 

fungsi ekosistem. 
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Indonesia adalah penghasil karet kedua 
terbesar di dunia. Pada tahun 2011, 
Indonesia memproduksi 3,5 juta metrik 
ton dari lahan seluas 3,1 juta hektar. 
Namun, dari sisi produktivitas, termasuk 
rendah dibandingkan negara penghasil 
karet lainnya. Hasil karet Indonesia masih 
didominasi oleh petani skala kecil, meskipun 
ada penambahan proporsi hasil dari 
perkebunan karet negara dan swasta. 

Tidak seperti kelapa sawit, perkebunan karet rakyat 
punya sejarah panjang di Kalimantan Tengah. 
Selama beberapa dekade, karet diproduksi petani 
menggunakan sistem agroforestri, yang diterapkan 
dalam konteks perladangan berpindah. Di Provinsi 
Kalimantan Tengah, luas perkebunan karet mencapai 
445.134 hektar 3, yang sebagian besar dikuasai petani 
skala kecil. Produksinya mencapai 273.843 ton 
karet per tahun dan membuat provinsi ini sebagai 
penghasil karet terbesar di Indonesia.

Secara umum, hasil dari perkebunan rakyat ada 
di kisaran 200-800kg/ha. Jumlah ini tergolong 
sangat rendah dibanding hasil perkebunan intensif. 
Rendahnya hasil produksi disebabkan oleh kurangnya 
penguasaan teknik budidaya, penyadapan dan 
pengolahan paska panen, kurangnya dukungan 
kelembagaan dan penyuluhan, termasuk masih 
terbatasnya distribusi bibit unggul.  

Permintaan luar negeri dan domestik atas produk 
berbahan dasar karet telah meningkat secara drastis 
dalam beberapa tahun ke belakang. Namun, harga 
pasar justru sangat fluktuatif akibat naik turunnya 
permintaan dan kompetisi antar produsen karet. 
Situasi ini menyebabkan ketidakpastian bagi petani 
kecil dan pengolah.  

Program revitalisasi 
perkebunan karet dan 
inisiatif sektoral terkait

© Kemal Reza / Katingan Project
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3  Dinas Perkebunan, 2013.
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Program revitalisasi karet nasional menunjukkan 
bahwa perluasan perkebunan rakyat adalah alat 
untuk mengurangi seringnya kejadian kebakaran 
yang menyebabkan bencana kabut asap. Program 
ini mendukung terbentuknya perkebunan rakyat 
dengan sistem agroforestri di wilayah penyangga dari 
ekosistem lahan gambut yang sensitif untuk mengatasi 
kebakaran hutan dan lahan gambut. Kebakaran yang 
menjadi penyebab utama emisi gas rumah kaca di 
provinsi ini. 

Isu lain terkait pengusahaan karet di Kalimantan 
Tengah adalah ketidakpastian harga yang saat 
ini diatasi dengan peningkatan kapasitas untuk 
pengolahan karet di tingkat petani. Sebagai tambahan, 
ada juga upaya untuk mengurangi pengaruh tengkulak 
dalam rantai pemasaran karet. Pada gilirannya, upaya-
upaya ini akan meningkatkan ketahanan sektor 
perkebunan karet. 

Sama pentingnya dengan pertumbuhan yang 
berkelanjutan, menyeluruh dan merata, maka 
infrastruktur transportasi yang memadai penting 

untuk bisa mengurangi biaya transportasi dan 
meningkatkan akses masyarakat ke pasar. Selain 
itu, distribusi bibit unggul, kelembagaan dan  
penyuluhan akan memperbaiki rantai nilai karet. 

Kesempatan bagi petani juga bisa ditingkatkan 
dengan membangun kerja sama dengan 
pabrik pengolahan terdekat. Untuk itu, 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 
telah mendorong investasi untuk 
perkebunan karet yang bekerja sama 
dengan masyarakat dalam meningkatkan 
produktivitas, pengembangan wilayah 

plasma, dan memasukan zona agroforestri 
karet sebagai bagian dari desain dari 

perkebunan intensif. 

© RMU

Karet memiliki sejarah yang 
panjang bagi petani di 

Kalimantan Tengah, berperan 
dalam pertumbuhan yang 
menyeluruh dan merata 

bagi masyarakat pedesaan. 
Pemeliharaan perkebunan 

agroforestri karet juga 
berperan dalam menjaga 

ekosistem dan mengurangi 
emisi gas rumah kaca.

GoI - GGGI Indonesia Green Growth Program
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Pengelolaan hutan yang efektif bisa 
mengurangi emisi karbon, menyediakan 
jasa ekosistem serta manfaat ekonomi 
untuk masyarakat yang tinggal disekitarnya. 
Manfaat-manfaat itu sejalan dengan 
capaian yang diharapkan dari Pertumbuhan 
Ekonomi Hijau. Dengan 80% populasi yang 
masih tinggal di dalam dan sekitar hutan, 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 
memahami bahwa hutan berperan penting 
untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi di 
pedesaan dan menyediakan jasa ekosistem 
penting, seperti keragaman hayati, kestabilan 
kondisi fisik daerah aliran sungai, dan 
pencegahan banjir.

Hutan di Kalimantan Tengah menjadi fondasi 
perekonomian pedesaan sejak berabad-abad lalu, melalui 
pengambilan kayu skala kecil dan pengumpulan hasil 
hutan non kayu. Penebangan kayu komersial dimulai sejak 
jaman kolonial, kemudian meningkat cepat di tahun 1970-
an, sebelum mencapai puncaknya (termasuk maraknya 
penebangan ilegal) di akhir tahun 1990-an dan awal 2000-
an, lalu turun drastis dalam beberapa tahun belakangan. 
Saat ini, ada sekitar 72 pemegang konsesi hutan alam 
yang mencakup luasan 4,9 juta ha, dan ada 14 perusahaan 
hutan tanaman industri dengan luasan mencapai 650.000 
ha (Kementerian Kehutanan, 2012). Tetapi, banyak yang 
sudah tidak beroperasi atau tidak bekerja secara komersial. 

Pengelolaan fungsi-fungsi hutan sangat efektif dilakukan 
di tingkat kesatuan bentang lahan, terutama untuk 
wilayah perbukitan dan kubah gambut. Tahun 1999, 
Kementerian Kehutanan memperkenalkan Kesatuan 
Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai sebuah institusi yang 
bekerja untuk mengelola hutan. Tapi, baru pada tahun 
2007-2008 perkembangannya menjadi efektif, sejak 
dikeluarkannya ketentuan yang mengatur pelaksanaannya. 
KPH memfasilitasi dan mengawasi beberapa bentuk 
pemanfaatan hutan di wilayah kerjanya, termasuk 
mengajak pemerintah daerah, masyarakat sekitar dan 
para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam 
pengelolaan kawasan hutan dan wilayah sekitarnya. 

KPH menawarkan kesempatan untuk pembangunan 
ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan 
di pedesaan, melalui pengelolaan kawasan hutan 
yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Secara 
bersamaan, hal ini bisa meningkatkan pendapatan 

untuk pemerintah  daerah dan membuka lapangan 

Pembentukan kesatuan 
pengelolaan hutan
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Pengelolaan fungsi-fungsi hutan 
dapat efektif dilaksanakan 
pada skala bentang lahan, 

dimana pembentukan kawasan 
pengelolaan hutan, baik 

untuk perlindungan maupun 
produksi, bisa berkontribusi 
pada penurunan emisi gas 
rumah kaca, pemeliharaan 

jasa ekosistem, pelibatan serta 
pemerataan manfaat 

bagi warga yang bergantung 
pada hutan.
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kerja di sektor kehutanan. Batas wilayah KPH yang berada di bentang lahan tertentu, 
seperti daerah aliran sungai, berpotensi untuk mendukung sistem pengelolaan 
bentang lahan terpadu di ekosistem yang penting. Jadi, KPH menawarkan 
keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian. KPH bisa diusulkan oleh Bupati 
atau Gubernur dan disetujui oleh Menteri Kehutanan.  

Dengan menempatkan tenaga profesional kehutanan di tingkat lokal dan lapangan, 
KPH bisa memfasilitasi penegakan hukum yang lebih baik, konsultasi dengan 
masyarakat sekitar, dan menerapkan pendekatan yang lebih terstruktur dan membumi 
untuk mengatasi konflik lahan dan akses masyarakat ke hutan. Dengan adanya 
KPH, maka desentralisasi kehutanan bisa dilakukan dan dipertanggungjawabkan, 
transparansi dan pelibatan masyarakat bisa ditingkatkan. 

Pada tahun 2010, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sudah mengirimkan 
proposal KPH ke Kementerian Kehutanan, mencakup luasan sekitar 8,5 juta ha, 
dimana setiap unitnya bervariasi antara 50.000 sampai satu juta hektar. Saat ini di 
Kalimantan Tengah terdapat 33 unit KPH, yang terdiri dari 29 unit KPH-produksi 
(KPHP) dan 4 unit KPH-lindung (KPHL). Dalam percepatan pembangunan 
KPH ini, pemerintahan provinsi dan kabupaten telah dibantu oleh akademisi dan 
pemangku kepentingan lainnya untuk menyusun rencana pengelolaan jangka panjang 
untuk dua KPH, yaitu KPHL lahan gambut di Kabupaten Kapuas dan KPHP di 
Kabupaten Seruyan, serta dua rencana pengelolaan KPHP di Kabupaten Lamandau 
dan Kotawaringin Barat, yang direncanakan akan selesai di tahun 2014. 

KPH menawarkan 
kesempatan untuk 

pembangunan ekonomi 
dan pertumbuhan 

yang berkelanjutan 
di pedesaan, 

melalui pengelolaan 
kawasan hutan yang 
belum sepenuhnya 

dimanfaatkan
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Produksi dan pemanfaatan
energi terbarukan

Antara tahun 2005-2010, 

17,748 unit 
pembangkit listrik 
tenaga surya 50 WP yang 
didistribusikan dan ada 
sebanyak empat unit 
utama yang memiliki 
tenaga 5,000 W 
terpasang di provinsi ini

Provinsi Kalimantan Tengah 
mempunyai potensi besar 

untuk menghasilkan sumber 
energi baru dan terbarukan, 

tapi pengembangannya masih 
sebatas penelitian dan proyek 
percontohan. Strategi untuk 

mengembangkan  energi baru 
dan terbarukan berpotensi 

untuk menuju capaian yang 
diharapkan  dari Pertumbuhan 

Ekonomi Hijau.

Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang luas dan populasi 
penduduknya yang tersebar– jumlah penduduknya hanya 2% dari 
jumlah penduduk di Pulau Jawa, dengan luas wilayah 25% lebih 
besar– dan minimnya infrastruktur, menciptakan tantangan untuk 
pengadaan listrik di daerah terpencil. Berdasarkan rasio elektrifikasi, 
yaitu hitungan tenaga yang tersedia dibandingkan luas wilayah 
yang membutuhkan tenaga listrik, maka nilainya hanya 61.1%, 
dimana masih ada 529 desa yang belum punya akses.

Sebagai perbandingan, rasio nasional adalah 71%. Provinsi Kalimantan Tengah 
memiliki kapasitas terpasang sebesar76.5 MW (2010), tetapi tingginya kebutuhan 
menyebabkan kapasitas terpasang ini tidak cukup. Pertumbuhan permintaan listrik 
tahunan yang mencapai nilai 9.7% sekaligus menunjukkan pesatnya pertumbuhan 
ekonomi di Kalimantan Tengah.

Selain pentingnya menggantikan bahan bakar fosil sebagai sumber energi, sumber 
energi alternatif punya potensi untuk menyediakan manfaat tambahan yang 
signifikan. Pembangkit mikrohidro yang menggunakan tenaga air dari wilayah 
hutan di wilayah tangkapan air, bisa menjadi bukti pentingnya perlindungan hutan. 
Selain itu, penggunaan limbah biomassa dari pertanian juga akan mengurangi 
jumlah limbah buangan, mengurangi emisi gas rumah kaca dan disaat bersamaan 
mengurangi pencemaran sungai. 

Inisiatif yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Kalimantan Tengah
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Meskipun masih tergantung dengan pembangkit listrik tenaga batu bara, Provinsi Kalimantan Tengah adalah 
salah satu provinsi yang punya potensi energi baru dan terbarukan yang besar. Sejumlah penelitian telah 
mengidentifikasi peluang-peluang tersebut: 

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2015, pemerintah provinsi menargetkan 
penyediaan energi yang mudah diakses melalui pembangunan infrastruktur kelistrikan. Berdasarkan Undang-
Undang No. 30 tahun 2007, provinsi ini menciptakan Rencana Energi Provinsi untuk panduan pengembangan 
listrik yang berkelanjutan, terjangkau, dan dapat diandalkan. Di tahun 2015, pemerintah provinsi berencana 
untuk meningkatkan kapasitas listrik dari pembangkit listrik yang rendah emisi, melalui: pembangunan 
pembangkit listrik tenaga air mikro dan piko, pengembangan generator biogas utuk kebutuhan rumah tangga,  
dan pemasangan panel surya di seluruh provinsi. Prosesnya dilakukan oleh LSM yang mendorong sektor swasta 
untuk menggunakan teknologi ini. Sebagai tambahan, pemerintah provinsi berencana untuk membangun kabel 
transmisi berkapasitas 150 KV utuk memastikan bahwa tenaga yang dihasilkan dari pembangkit listrik yang 
besar, misalnya pembangkit listrik tenaga air berkapasitas 280MW di Kabupaten Murung Raya, bisa disalurkan 
ke sebanyak mungkin pusat pemukiman penduduk.  

4  Kemitraan Energi dan Lingkungan untuk Indonesia (EEP): Studi Baseline I.

5  Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah (2014).

6  TWHe = TerraWatt per jam dari perkiraan energi panas yang dihasilkan 
oleh biofuel.

Energi air terletak di Kabupaten Murung Raya, Gunung Mas, Katingan dan Lamandau.
Berdasarkan studi kelayakan yang sudah dilakukan, potensi pembangkit listrik mikro-hidro 
di provinsi ini mencapai 15 KW sampai 3.2 MW 4. Pembangkit ini cocok untuk melayani 
masyarakat di wilayah terpencil dengan jumlah penduduk terbatas. Kalimantan Tengah juga 
punya potensi untuk pembangkit listrik tenaga air yang berkapasitas 353 MW 5.

Energi biomassa juga punya potensi tinggi untuk dikembangkan di Provinsi Kalimantan Tengah 
mengingat provinsi ini adalah penghasil kelapa sawit terbesar keempat di Indonesia. Sektor 
ini menghasilkan serat,  tandan kosong dan cangkang setara 2.4 TWhe 

6 dan bisa menghasilkan 
energi sebesar 337 MW. Namun, saat ini  bahan-bahan itu masih dianggap limbah. Selain 
itu, Provinsi Kalimantan Tengah juga berpotensi untuk menciptakan 174.690 MWhe energi 
dari pengelolaan limbah kulit padi dan 179,945 MWhe dari limbah kulit kelapa. Limbah dari 
serpihan kayu untuk pembuatan bubur kertas juga bermanfaat sebagai sumber 
energi biomassa.

Biogas juga berpotensi sebagai sumber energi karena provinsi ini yang mempunyai lahan 
kebun kelapa sawit yang cukup luas. Limbah dari pengolahan kelapa sawit, berupa POME, 
berpotensi untuk membangkitkan listrik sebesar 36 MW.

Energi surya adalah sumber tenaga yang melimpah di Provinsi Kalimantan Tengah. Provinsi 
yang terletak di sekitar khatulistiwa ini mendapat intensitas penyinaran sebesar 4.8 Wh/m². 
Potensi ini sudah mulai dimanfaatkan. Antara tahun 2005-2010, ada 17,748 unit pembangkit 
listrik tenaga surya 50 WP 7 yang didistribusikan dan ada sebanyak empat unit utama yang 
memiliki tenaga 5,000 W terpasang di provinsi ini.

Energi angin sedang dikaji potensinya di provinsi yang mempunyai garis pantai yang 
berbatasan langsung dengan Laut Jawa sepanjang 750 Km. Hasil survey menunjukkan bahwa 
kecepatan angin dibeberapa lokasi berkisar antara 4 -7  meter/detik  yang mengindikasikan 
tenaga sebesar 5-10 KW.

Potensi gas alam di Kalimantan Tengah terdapat di Bangkanai, Kabupaten Barito Utara 
dengan potensi sebesar 20 MMSCFD  dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik 
selama 20 tahun. 

7  WP = Watts Peak, yaitu jumlah tenaga maksimum yang dapat dihasilkan 
oleh panel tenaga surya dalam kondisi terbaik.
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Pendidikan adalah komponen utama dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010-
2015. Fokus pemerintah di bidang ini adalah 
dengan pengadaan guru berkualitas untuk 
daerah terpencil. Dengan hampir 30% 
populasi penduduknya yang berusia sekolah, 
maka pendidikan menjadi alat penting untuk 
menyiapkan generasi berikut untuk aktif 
berpartisipasi dalam dan menerima manfaat 
dari pembangunan provinsi ini di masa depan.  

Pengenalan konsep Pertumbuhan Ekonomi Hijau sejak dini 
kepada siswa adalah langkah penting untuk memastikan 
kesiapan generasi masa mendatang untuk manghadapi 
tantangan dan mengambil kesempatan terkait dengan 
pembangunan provinsi ini di masa mendatang. Masyarakat  
yang terdidik menjadi syarat penting untuk meningkatkan 
kesejahteraan dan menjamin adanya keikutsertaan 
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang 
bertanggung jawab terhadap aspek sosial dan lingkungan di 
masa depan. 

Dalam beberapa tahun ke belakang, pemerintah Kalimantan 
Tengah telah menyediakan pendidikan lingkungan hidup 
untuk masyarakat di tingkat kabupaten, termasuk program 
pendidikan lainnya di seluruh provinsi. Di tahun 2013, 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan didukung 
oleh Satgas REDD+ telah membangun Pusat Sarana 
Komunikasi Iklim (PSKI) di Desa Buntoi, Kabupaten 
Pulang Pisau. Pusat informasi yang terletak di daerah eks-
Proyek Pengembangan Lahan Gambut Sejuta Hektar, 
memiliki tujuan untuk mendidik masyarakat meningkatkan 
taraf kehidupannya di lahan gambut yang sensitif, sambil 
meningkatkan ketahanan mereka terhadap dampak 
perubahan iklim. Dengan mendapatkan pembiayaan dan 
dukungan teknis dari PBB, pusat informasi ini berfungsi 
sebagai penghubung utama bagi masyarakat untuk 
berkonsultasi, mendapatkan pelatihan teknis dan informasi 
terkait dengan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. 

Badan Lingkungan Hidup (BLH) bekerja sama dengan 
satuan kerja REDD+ telah menjalankan program pendidikan 
muatan lokal tentang lingkungan hidup yang disatukan 
ke dalam kurikulum sekolah formal. Program pendidikan 
untuk Pembangunan Berkelanjutan ini bertujuan untuk 
meningkatkan fokus pendidikan pada Pertumbuhan 
Ekonomi Hijau, dengan menyusun modul pengajaran, 
peningkatan kemampuan staf pengajar dan penyediaan 
fasilitas yang memadai. Sebagai percontohan, ada 11 sekolah 
(mulai dari SD sampai SMA) di Palangka Raya, Kabupaten 
Kapuas, Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat yang 
dipilih untuk mengikuti program ini.

Masyarakat yang 
berpendidikan di 

Kalimantan Tengah 
akan lebih menyadari 

peran penting 
lingkungan hidup yang 
menyediakanmanfaat 
ekonomi dan sosial. 

Pendidikan
tentang Pertumbuhan 
Ekonomi Hijau
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Rencana tata ruang provinsi atau sering 
disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi 
(RTRWP),membagi ruang di wilayah provinsi ke dalam 
beberapa tipe penggunaan. Keputusan yang diambil 
untuk menetapkan tipe penggunaan ini memiliki 
implikasi penting atas kualitas pembangunan 
ekonomi di masa depan dan terpeliharanya ekosistem 
serta jasa lingkungan yang dihasilkan dari setiap tipe 
penggunaan lahan. 

Sesuai dengan Undang-Undang Perencanaan Tata Ruang tahun 
2007 dan Undang-Undang tentang Kehutanan tahun 1999, 
maka Pemerintah Provinsi dan Kementerian Kehutanan harus 
menyepakati luasan dan status dari kawasan hutan. Di tahun 2013, 
Presiden mengeluarkan Inpres 8/2013 yang mengatur percepatan 
proses perencanaan tata ruang di provinsi-provinsi yang prosesnya 
belum selesai. Inpres ini menyatakan bahwa lahan yang bermasalah 
akan diklasifikasikan sebagai Holding Zone sehingga memungkinkan 
penyelesaian rencana tata ruang di lahan-lahan lain yang tidak bermasalah. 

Dua keputusan Mahkamah Konstitusi baru-baru ini telah mempengaruhi 
masa depan dari kawasan hutan dan juga ketersediaan lahan untuk 
pembangunan. Keputusan MK 45/2011 mengamandemen Undang-
Undang Kehutanan sehingga penunjukkan kawasan hutan harus melalui 
proses penetapan tata batas. Lalu, MK 35/2012 mengatur pengakuan hak 
adat di dalam kawasan hutan dan wilayah adat ini harus dikeluarkan dari 
kawasan hutan. Dua keputusan ini punya implikasi luas dimana wilayah 
provinsi ini bisa dialokasikan untuk beberapa fungsi, termasuk implikasinya 
pada perencanaan pembangunan. 

Selama dua dekade ini, Provinsi Kalimantan Tengah telah 
menyempurnakan rencana tata ruang. Pada tahun 1982, seluruh lahan 
di provinsi ini menjadi kawasan hutan. Dengan lahirnya Undang-
Undang Otonomi Daerah tahun 1999, Gubernur meninjau ulang untuk 
mengalokasikan 10,4 juta hektar sebagai kawasan hutan dan 5,3 juta hektar 
untuk area penggunaan lain. Lalu tahun 2003, Pemerintah Kabupaten dan 
Provinsi didorong untuk menerbitkan izin pemanfaatan lahan pertanian  
dengan adanya rencana tata ruang versi tahun 2003. Namun, muncul 
ketidakpastian hukum yang berlarut-larut hingga sekarang akibat adanya 
wilayah yang dianggap Kementerian Kehutanan sebagai kawasan hutan.  

Provinsi Kalimantan Tengah kini sedang berupaya untuk menerbitkan 
aturan yang akan menyelesaikan rencana tata ruang di wilayah konsensus 
sambil menunda pengeluaran izin di wilayah Holding Zone. Area Holding 
Zone ini mencakup luasan 3,5-4,5 juta hektar, atau 25% dari total luas 
wilayah provinsi ini. Pengesahan rencana tata ruang akan memperkuat 
kepastian hukum usaha masyarakat dan sektor swasta. Kejelasan status 
lahan di provinsi ini juga akan mengurangi resiko bagi investor sehingga 
iklim investasi akan membaik. Akhirnya, kesepakatan antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah akan sangat membantu upaya-upaya untuk melindungi 
aset-aset hutan, setidaknya di daerah-daerah yang disepakati sebagai 
bagian dari kawasan hutan.

Rencana tata ruang, 
meskipun belum resmi 

dikeluarkan, akan 
menawarkan kesempatan 
untuk mengamankan hak 
masyarakat,termasuk hak 
adat, melindungi kawasan 
hutan, dan memfungsikan 
lahan terdegradasi untuk 

pembangunan. 
Sebagai hasilnya, rencana 
tata ruang akan menjadi 

fondasi penting untuk 
mewujudkan  Pertumbuhan 

Ekonomi Hijau.
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Menyelesaikan 
rencana tata ruang 
provinsi
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Moratorium dan upaya 
untuk mempercepat proses 
peninjauan hukum atas izin 

yang sudah diterbitkan serta 
inisiatif One Map,secara 

bersamaan telah 
mencerminkan kontribusi 
nyata terhadap efisiensi 

penggunaan sumber 
daya demi meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi 

berkelanjutan,menyeluruh 
dan merata.
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Keputusan terkait pemberian izin mempengaruhi proses 
pembentukan bentang lahan. Proses perizinan yang sudah baik 
akan memberi kejelasan hukum kepada pemerintah, dunia bisnis, 
masyarakat, juga mendukung investasi jangka panjang, mengurangi 
tekanan pada sumber daya alam, dan mengurangi konflik 
penggunaan dan penguasaan lahan.

Sebagian besar lahan di Pulau Kalimantan dan juga wilayah lain yang populasinya 
tidak padat di Indonesia, telah ditentukan sebagai tanah negara oleh pemerintah 
pusat dan daerah. Perusahaan komersial dan BUMN harus mengajukan izin untuk 
bisa menggunakan tanah negara sesuai ketentuan.

Kementerian Kehutanan punya kewenangan untuk mengeluarkan izin terkait 
pemanfaatan hasil hutan dan perusahaan kayu dalam wilayah kawasan hutan, 
termasuk menyetujui permohonan untuk memutihkan kawasan hutan. Bupati juga 
memiliki kuasa untuk mengeluarkan ijin untuk pertanian dalam kawasan areal 
penggunaan lain di bawah rencana tata ruang wilayah kabupaten. Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral bertanggung jawab untuk mengatur kekayaan 
mineraldan membagi kewenangannya dengan pemerintahan daerah untuk 
menerbitkan izin eksplorasi dan produksi. 

Semua proses perijinan membutuhkan kajian dampak lingkungan sebelum 
pembangunan dilakukan. Kajian ini ditujukan untuk menghindari pengeluaran 
izin yang tidak sesuai untuk peruntukkan lingkungan hidup dan sosial. Kajian 
ini juga membantu untuk mengidentifikasi upaya mitigasi dampak dan prosedur 
pengawasan untuk menjamin dampak sosial dan lingkungan bisa dikelola 
sepanjang usaha ini berlangsung. 

Provinsi Kalimantan Tengah telah menyetujui pelaksanaan Instruksi Presiden 
tentang Moratorium Izin Baru di Hutan Primer dan Lahan Gambut (Inpres No. 
10/2011) dan perpanjangan aturannya selama dua tahun (Inpres No. 6/2013). 
Moratorium ini  menyediakan peluang  untuk memperbaiki tata kelola hutan dan 
mendukung rencana aksi nasional dan daerah untuk pengurangan emisi gas rumah 
kaca (RAN-GRK dan RAD-GRK).

Provinsi Kalimantan Tengah telah bekerja sama dengan Satgas REDD+ dan 
Unit Kerja Kepresidenan untuk Pengawasan dan Pengaturan Pembangunan 
(UKP4). Kerja sama ini kemudian dilanjutkan dengan Badan Pengelola REDD+ 
(BP-REDD+) untuk meninjau ulang secara komprehensif tentang izin di sektor 
kehutanan, perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan. Peninjauan ini sudah 
selesai dilakukan di Kabupaten Barito Selatan, Kapuas, dan Kotawaringin Timur. 
Upaya ini sejalan dengan kebijakan Gubernur bahwa semua perizinan mesti ‘bersih 
dan jelas’, misalnya tidak bersinggungan dengan pengeluaran izin lain dan sesuai 

Memperbaiki proses perizinan 
penggunaan lahan

GoI - GGGI Indonesia Green Growth Program
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Di tahun 2010 Indonesia menyatakan 
komitmen untuk mengurangi emisi gas 
rumah kaca sebesar26% dengan usaha 
sendiri,atau sampai 41% dengan dukungan 
internasional, relatif terhadap proyeksi 
business-as-usual (BAU) untuk tahun 
2020. Janji ini sesuatu yang luar biasa dan 
patut dicatat karena datang dari negara 
berkembang. Pemerintah melanjutkan janji 
ini dengan menyusun rencana aksi nasional 
untuk pengurangan emisi gas rumah kaca 
(RAN-GRK). Rencana ini memuat target 
emisi dan menyediakan panduan untuk 
setiap sektor tentang cara mencapai target 
itu. Pemerintah Provinsi juga diwajibkan 
membuat rencana pengurangan emisi yang 
disesuaikan dengan keadaan masing-masing 
daerah (RAD-GRK).   

Aksi mitigasi 
perubahan iklim

dengan rencana umum tata ruang wilayah. Ke depan, 
kabupaten-kabupaten itu akan bekerja sama dengan 
BP-REDD+ untuk membangun sistem manajemen 
informasi untuk mengoleksi data perizinan sebagai 
bagian dari ‘One Map Initiative’. Sistem ini akan 
mencegah tumpang tindih pengeluaran izin  oleh 
pemerintah, menjamin kepantasan pengeluaran izin, 
dan mamfasilitasi penegakan hukum yang efektif. 

Provinsi Kalimantan Tengah juga berkomitmen 
untuk mempercepat proses tata batas kawasan hutan 
untuk memperjelas rencana penggunaan lahan 
dan pengelolaan hutan, serta memberi kepastian 
penggunaan lahan bagi masyarakat dan pemegang 
izin usaha. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 
Gubernur telah mengeluarkan moratarium di tahun 
2013 tentang pengeluaran izin di wilayah holding zone 
yang bermasalah. Holding Zone adalah wilayah yang 
belum disepakati penggunaannya oleh pemerintah 
pusat dan provinsi. MK 35/2012 menyebutkan 
bahwa hutan dengan status tersebut harus dipisahkan 
dari kawasan hutan. Hal ini akan mempengaruhi 
keputusan tentang dimana dan bagaimana izin-izin 
akan dikeluarkan di masa mendatang.

© CIFOR (CC BY-NC-ND 2.0)
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RAD-GRK Provinsi 
Kalimantan Tengah 
berkontribusi besar 

terhadap pengurangan 
emisi gas rumah kaca 

di tingkat regional, dan     
aksi -aksi prioritas di 

dalamnya bisa mendukung 
ketahanan dan 

perlindungan ekosistem.

Di tahun 2012, Provinsi Kalimantan Tengah telah 
menyelesaikan rencana aksi daerah untuk periode 
2010-2020. Rencana aksi ini memperlihatkan 
kerangka kebijakan perubahan iklim yang 
komprehensif dan mengidentifikasi aksi konkrit untuk 
mengurangi emisi dari usaha pertanian, hutan, lahan 
gambut, energi, transportasi dan industri. Secara detil 
rencana ini juga menetapkan target untuk mengurangi 
degradasi dan konversi hutan dan lahan gambut. 
Rencana ini terdiri dari lima elemen utama:

Mengidentifikasi potensi sumber          
emisi gas rumah kaca;

Mengestimasi proyeksi masa 
kini dan mendatang dari BAU 
sebagai baseline;

Proposing mitigation actions, 
including rough budget         
estimates and time needed              
to implement them; 

Membuat prioritas dari sejumlah 
kegiatan yang diusulkan, dan;

mengusulkan aksi mitigasi, termasuk 
estimasi dana dan waktu yang 
dibutuhkan untuk pelaksanaannya.

Membentuk institusi pengelola dana dan RAD-GRK 
membagi tanggung jawab untuk pelaksanaan dan 
pengawasan pengurangan emisi antara pemerintah 
pusat, provinsi dan daerah. Pemantauan dan evaluasi 
tahunan dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi 
yang melibatkan pihak pemerintah sendiri, masyarakat 
dan swasta. Proses konsultasi dilakukan untuk 
meningkatkan pengetahuan dan kesadaran semua 
pihak di provinsi tentang perubahan iklim, mencakup  
upaya untuk mencegahnya dan upaya adaptasi 
atas dampak yang timbul. RAD-GRK mengajak 
pemerintah untuk memasukan upaya pencegahan dan 
adaptasi tadi ke dalam rencana pembangunan daerah, 
mulai dari provinsi sampai ke kabupaten dan kota. 
Artinya, upaya-upaya terkait Pertumbuhan Ekonomi 
Hijau berpeluang untuk dilakukan di bawah kerangka 
pelaporan  yang transparan. 
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REDD+ singkatan dari Reducing Emissions from Deforestation and Forest 
Degradation atau Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi 
Hutan. REDD+,perlindungan atas cadangan karbon hutan, pengelolaan 
hutan yang berkelanjutan, dan peningkatan cadangan karbon hutan, telah 
mencerminkan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca 
menjadi 26% di 2020 atau 41% dengan dukungan masyarakat internasional. 
REDD+menjadi penting mengingat besarnya emisi gas rumah kaca akibat 
hilang dan rusaknya hutan, rendahnya pengurangan biaya, dan harapan 
bahwa REDD+ berpotensi untuk menghasilkan pendapatan yang signifikan.

Luasnya hutan dan lahan gambut membuat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi daerah 
penting di Indonesia untuk mitigasi perubahan iklim, di bawah kerangka kerja RAD-GRK 
(lihat bagian sebelumnya). Di tahun 2010, Provinsi Kalimantan Tengah dipilih sebagai 
provinsi percontohan REDD+ yang membuatnya menjadi pusat dari seluruh upaya untuk 
menyatukan pembangunan rendah karbon dan Pertumbuhan Ekonomi Hijau dengan 
perencanaan ekonomi, penggunaan lahan dan perencanaan pembangunan. 

Kajian tentang emisi karbon8 di Provinsi Kalimantan Tengah baru-baru ini memperkirakan 
bahwa dengan skenario BAU, emisi diperkirakan bertambah dari 300 MtCO2 di 2005 menjadi 
430 MtCO2 di 2015. Kebanyakan emisi dipicu oleh penerbitan izin  dan pembangunan yang 
mengalihkan fungsi hutan dan lahan gambut seluas 5,8 juta hektar menjadi daerah pertanian, 
pertambangan dan hutan produksi. Hal ini mengancam sekitar 30% dari total cadangan 
karbon provinsi. Kajian ini juga mengidentifikasi bahwa pembakaran untuk pembersihan 
lahan, terutama di lahan gambut, menjadi penyumbang emisi terbesar, diikuti dengan 
dekomposisi lahan gambut setelah dikeringkan. Mengingat kebakaran hutan dan lahan 

Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan 
Degradasi Hutan (REDD+)

8 CIFOR 2014_TFD-4FS, 
Indonesia: fact sheet tentang 
Kalimantan Tengah.
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gambut telah menyebabkan masalah lingkungan hidup 
dan sosial, maka pengurangan luasan dan frekuensinya 
akan memberikan banyak manfaat untuk Pertumbuhan 
Ekonomi Hijau.

Sebagai provinsi percontohan REDD+, Kalimantan 
Tengah telah mengambil langkah penting untuk 
mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan di aspek 
kebijakan, sosial dan politik agar dapat melaksanakan 
REDD+. Provinsi ini telah menjadi pusat untuk kegiatan 
uji coba yang didesain untuk melihat pendekatan untuk 
restorasi ekosistem, perlindungan sosial dan lingkungan 
hidup, hutan kemasyarakatan, kawasan pengelolaan hutan 
dan rehabilitasi lahan gambut yang melibatkan peran 
aktif masyarakat. 

Penyusunan Strategi Daerah untuk REDD+ di 
Provinsi Kalimantan Tengah (STRADA REDD+) 
berawal pada tahun 2011, sejalan dengan letter of intent 
(LOI) antara Pemerintah Indonesia dan Norwegia. 
Saat itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 
diharapkan bisa mengembangkan strategi dan rencana 
aksi yang sesuai dengan tujuan nasional, sambil tetap 
mempertimbangkan  karakteristik dan kepentingan lokal. 
Visi STRADA Provinsi Kalimantan Tengah adalah 
terwujudnya kelestarian sumberdaya hutan dan lahan 
gambut demi kesejahteraan, harkat dan martabat masyarakat   
Kalimantan Tengah.

Melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan, 
aksi prioritas diidentifikasi berdasarkan strategi provinsi, 

termasuk mengarusutamakan kebijakan pengelolaan 
hutan dan lahan gambut, mengembangkan lembaga 
pelaksana REDD+, dan menetapkan moratorium 
perizinan baru di kawasan hutan. 

Strategi REDD+ juga memerlukan upaya untuk 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal 
di sekitar hutan dan lahan gambut dengan cara 
memperkenalkan sumber pendapatan alternatif dan 
meningkatkan nilai produk yang dihasilkan dari wilayah 
ini. Strategi ini memerlukan pendekatan berbasis 
masyarakat untuk REDD+, mengakui bahwa masyarakat 
berperan penting untuk kesuksesan REDD+ dan 
masyarakat bisa memperoleh manfaat dari keberhasilan 
pelaksanaannya, berupa produk dan jasa ekosistem yang 
berkelanjutan, pengakuan hak atas lahan dan insentif 
ekonomi. 

STRADA REDD+ Kalimantan Tengah telah diadopsi 
melalui Peraturan Gubernur No. 10/2012 dan sedang 
dalam proses untuk ditingkatkan menjadi Peraturan 
Daerah. Hal ini bisa menjamin peran STRADA 
REDD+ sebagai roadmap Kalimantan Tengah untuk 
mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, 
yang pada saat bersamaan juga memastikan manfaat 
tambahan terkait dengan jasa ekosistem dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan berbasis 
masyarakat, STRADA REDD+ berpotensi nyata untuk 
mempromosikan pertumbuhan yang menyeluruh dan 
merata di pedesaan, masyarakat terpinggirkan, dan 
masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. 

Upaya REDD+ Provinsi 
Kalimantan Tengah 

menekankan besarnya 
potensi penurunan emisi gas 
rumah kaca dari pengelolaan 

ekosistem hutan dan 
lahan gambut yang tepat. 

Kegiatan yang ada di dalam 
STRADA REDD+ fokus pada 

pelibatan seluruh masyarakat 
secara menyeluruh dan 

meningkatkan ketahanan 
sosial, ekonomi dan 
lingkungan hidup.
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Inisiatif yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Kalimantan Tengah
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Implikasi Pertumbuhan 
Ekonomi Hijau

4. 

Pemerintah Indonesia dan Global Green 
Growth Institute (GGGI), di bawah program 
kerja sama Pertumbuhan Ekonomi Hijau9, 
telah menyusun pengembangan Kerangka 
Kerja Pertumbuhan Ekonomi Hijau (Green 
Growth Framework/GGF) untuk Indonesia. 
Kerangka kerja ini mempertimbangkan 
ketergantungan diantara faktor-faktor 
penggerak perekonomian nasional dan 
implikasinya terhadap pembangunan 
sosial dan kinerja lingkungan hidup. Dalam 
prosesnya, para pemangku kepentingan 
telah membantu menentukan lima capaian 
utama yang diharapkan dari Pertumbuhan 
Ekonomi Hijau (lihat Gambar 5) yang penting 
untuk Indonesia. 

Pertumbuhan Ekonomi Hijau muncul dari 
pemahaman tentang nilai sosial dan ekonomi yang 
merupakan bagian dari modal alam. Hal ini bisa 
dicapai dengan mempercepat pertumbuhan melalui 

produk-produk kebijakan cerdas yang mendorong 
investasi hijau dan penggunaan teknologi inovatif 
yang efisien, termasuk praktek-praktek yang sifatnya 
berkelanjutan. Secara bersamaan, hal ini bisa 
mengurangi emisi gas rumah kaca, membangun 
ketahanan atas goncangan-goncangan eksternal, 
mengefisienkan penggunaan sumber daya, dan 
menghargai aset-aset alam - yang biasanya tidak 
dianggap punya nilai ekonomi, padahal telah terbukti 
mensukseskan ekonomi, serta bisa menyumbang untuk 
pertumbuhan yang menyeluruh dan merata.

Baik dalam konteks perencanaan regional atau desain 
investasi, lima capaian ini menyediakan kerangka kerja 
untuk mengevaluasi dampak positif dan negatif yang 
mungkin terjadi dari beberapa pilihan pembangunan. 
Pendekatan Pertumbuhan Ekonomi Hijau mendorong 
pendekatan jangka panjang yang menyeluruh untuk 
mengoptimalkan kinerja kelima capaian dan di 
saat bersamaan mengakui adanya trade-off diantara 
capaian-capaian yang dimaksud. 

Pertumbuhan Ekonomi Hijau bukanlah suatu 
konsep baru

Green Growth adalah program yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi, 
lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup.

Gambar 5: 
Lima Capaian yang Diharapkan 
dari Pertumbuhan Ekonomi Hijau

9 Mitra utama untuk Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau adalah Kementerian BAPPENAS/PPN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengelola REDD+, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 
Kementerian lain yang juga terlibat di Panitia Pengarah adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, 
Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Pertanian, termasuk sektor swasta dan kelembagaan masyarakat.
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Pertumbuhan ekonomi 
yang berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menyoroti pentingnya PDB nasional, provinsi (PDRB 
Provinsi), dan kabupaten (PDRB Kabupaten). Pertumbuhan ini semestinya bisa menghasilkan 
pembangunan sosial yang luas dan kemakmuran bagi masyarakat, dengan dampak lingkungan hidup 
yang minimal. Tipe pertumbuhan ini dapat melampaui model pembangunan industri di banyak negara 
maju yang menggunakan banyak sumber daya dan tidak berkelanjutan untuk lingkungan hidup. 

Tabel di bawah merangkum dampak dari inisiatif sektoral dan lintas sektor yang ada pada saat ini serta 
pengaruhnya untuk pengembangan ekonomi berkelanjutan di Kalimantan Tengah. 

$

$

$

Kelapa sawit punya nilai ekonomi yang strategis di Kalimantan Tengah; upaya untuk 
meningkatkan efesiensi (hasil/hektar), pengelolaan yang lebih baik, dan mencegah resiko 
lingkungan untuk lahan gambut, akan menjamin sektor ini menjadi lebih produktif.

KPH bisa menciptakan kegiatan ekonomi baru di hutan yang belum dimanfaatkan secara 
optimal, berpotensi untuk menciptakan pendapatan untuk pemerintah daerah, dan 
membuka peluang kerja di sektor kehutanan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong investasi untuk perkebunan karet 
baru yang produktivitasnya tinggi, masyarakat mengelola dengan sistem plasma, sehingga 
bisa mempertahankan posisi Kalimantan Tengah sebagai provinsi penghasil karet terbesar 
di Indonesia.

Pusat Sarana Komunikasi Iklim di Kabupaten Pulang Pisau tentang cara meningkatkan 
kualitas hidup di lahan gambut akan menyiapkan masyarakat lokal untuk memaksimalkan 
peluang ekonomi dari pembangunan rendah karbon.  

Rencana tata ruang yang sudah disetujui dengan adanya ‘Holding Zone’ akan menjamin 
masyarakat dan industri untuk meneruskan kegiatan pembangunan ekonomi di wilayah 
sesuai peruntukkannya dengan kepastian hukum. 

Peninjauan yang sudah dilakukan terhadap perizinan  kelapa sawit dan tambang di tiga 
kabupaten menciptakan kejelasan hukum untuk bisnis dan mempromosikan investasi 
jangka panjang. 

STRADA REDD+ mendorong upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat 
yang tinggal di sekitar hutan dan lahan gambut dengan cara memperkenalkan sumber 
pendapatan alternatif dan meningkatkan nilai produk yang dihasilkan dari wilayah ini.

Sejumlah kegiatan pencegahan yang dimuat dalam RAD-GRK akan memperkuat kontri-
busi jangka panjang dari sektor-sektor terkait penggunaan lahan untuk ekonomi regional 
dengan memastikan kebelanjutannya.

Kalimantan Tengah sedang menyusun Rencana Energi Regional yang bertujuan 
untuk menambah kapasitas dan rasio elektrifikasi. Ada rencana untuk membangun 
jalur transmisi baru untuk menjamin distribusi ke sebanyak mungkin pemukiman 
dan menjamin tersedianya aliran listrik yang stabil – elemen penting untuk 
pertumbuhan ekonomi.

Sektor, Inisiatif 
atau Proses Bentuk kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan 
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Selanjutnya bab ini memperlihatkan capaian-capaian dari setiap inisiatif yang sudah dibahas 
di bab sebelumnya. 

Implikasi Pertumbuhan Ekonomi Hijau
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Ekosistem yang sehat 
dan produktif

Ekosistem yang sehat dan produktif menekankan pertumbuhan yang menjaga modal lingkungan, 
terutama cadangan sumber daya alam yang secara terus menerus menyediakan jasa ekosistem. Modal 
lingkungan ini, termasuk keragaman hayati, menyediakan kontribusi penting untuk pertumbuhan 
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, secara tradisional mereka tidak dianggap atau dihargai 
sebagai masukan untuk produksi ekonomi, sehingga sering diabaikan dalam proses perencanaan 
ekonomi. Pendekatan Pertumbuhan Ekonomi Hijau berusaha untuk mengatur ulang kegagalan pasar 
dan kebijakan ini. 

Tabel di bawah merangkum dampak dari inisiatif sektoral dan lintas sektor serta pengaruhnya untuk 
kesehatan dan produktivitas ekosistem di Kalimantan Tengah.

GoI - GGGI Indonesia Green Growth Program

Peraturan Daerah memastikan kajian High Conservation Value (HCV) sebagai kewajiban 
sebelum ada pembukaan perkebunan baru, termasuk di dalamnya menjaga fungsi 
ekologi dan melindungi wilayah konservasi yang sensitif. 

Pembentukan KPH di wilayah bentang lahan hutan mendorong munculnya pengelolaan 
berkelanjutan dari ekosistem yang kritis, misalnya bagian hulu daerah aliran sungai dan 
kubah gambut. 

Program revitalisasi karet di Kalimantan Tengah melindungi ekosistem lahan gambut yang 
sensitif, melalui promosi agroforestri karet di wilayah penyangga. 

Program pendidikan untuk pembangunan yang berkelanjutan di Kalimantan Tengah, 
dengan menyatukan pengetahuan lingkungan hidup dengan kurikulum formal, 
menyadarkan generasi penerus tentang nilai jasa ekosistem. 

Optimasi Holding Zone menyediakan kesempatan untuk melindungi ekosistem kritis 
dengan mengidentifikasi lokasi yang tepat untuk konservasi dan restorasi, sambil 
mengarahkan pertanian atau kegiatan pembangunan lain ke lahan yang terdegradasi atau 
terdeforestasi. 

Dukungan Kalimantan Tengah atas Inpres tentang moratorium pengeluaran ijin di lahan 
gambut dan hutan telah melindungi ekosistem hutan yang kritis. 

Kegiatan REDD+ yang sedang berjalan di Kalimantan Tengah termasuk restorasi 
ekosistem, kawasan pengelolaan hutan skala bentang lahan, dan rehabilitasi lahan 
gambut. Sistem REDD+ Kalimantan Tengah untuk pengukuran, pelaporan dan 
verifikasi (MRV) akan mengikutsertakan dampak non-karbon, jasa ekosistem dan 
keragaman hayati. 

Karena sebagian besar emisi yang dihasilkan provinsi ini datang dari sektor yang 
terkait dengan penggunaan lahan, maka RAD-GRK fokus pada pengurangan kerusakan 
dan konversi hutan dan lahan gambut, yang akan menghasilkan pengelolaan yang 
berkelanjutan atau konservasi dari ekosistem dan habitat yang kritis.  

Investasi Kalimantan Tengah dengan membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro 
mendorong masyarakat untuk mengelola hutan di wilayah resapan air. 

Sektor, inisiatif 
atau proses Bentuk kontribusi untuk ekosistem yang sehat dan produktif 
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Pertumbuhan yang 
menyeluruh dan merata 

Pertumbuhan yang menyeluruh dan merata menyoroti pertumbuhan yang memberi manfaat bagi semua 
orang, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, baik bagi mereka yang hidupnya berkecukupan, 
maupun yang terpinggirkan. Hasil ini adalah aspek utama dari Pertumbuhan Ekonomi Hijau, serta 
berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan. Daerah dengan angka kemiskinan 
yang tinggi dan banyaknya ketidakadilan kemungkinan besar tidak bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 
yang berkelanjutan. 

Tabel di bawah merangkum dampak dari inisiatif sektoral dan lintas sektor serta pengaruhnya untuk 
pertumbuhan yang menyeluruh dan merata di Kalimantan Tengah. 

Provinsi mengatur tentang syarat-syarat penyelesaian konflik dan investasi dengan petani. 
Kalimantan Tengah sedang menyusun peraturan baru yang berkaitan dengan kerja sama 
perusahaan dan masyarakat, yang menyediakan kejelasan hukum bagi perusahaan dan 
petani. 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan LSM mempercepat 
proses identifikasi dan persetujuan kawasan hutan yang cocok untuk skema hutan 
kemasyarakatan. Skema ini memungkinkan masyarakat terlibat untuk mengelola 
kawasan hutan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong perkebunan karet untuk bekerja 
sama dengan masyarakat, sambil memperkuat kepemilikan kebun secara perorangan 
atau bersama melalui koperasi. 

Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengutamakan proses belajar 
mengajar yang berkualitas di daerah terpencil mendukung pembangunan yang 
menyeluruh dan merata. Ada kesadaran bahwa prasyarat dari peningkatan kesehjateraan 
adalah masyarakat yang terpelajar dan bisa mempengaruhi pembuat kebijakan untuk 
mengakui pentingnya lingkungan untuk perencanaan pembangunan masa datang. 

Pelaksanaan keputusan MK 35/2012 di Kalimantan Tengah akan menjamin tanah adat 
dikeluarkan dari kawasan hutan.  

Peninjauan menyeluruh atas izin pengusahaan hutan, perkebunan kelapa sawit, dan 
pertambangan di tiga kabupaten akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta 
mendukung proses pengambilan keputusan yang melibatkan para pihak.

Keterlibatan Kalimantan Tengah pada inisiatif One Map mempromosikan transparansi 
dan penegakan hukum yang efektif. 

STRADA REDD+ Kalimantan Tengah mengadopsi pendekatan berbasis masyarakat yang 
mengakui bahwa masyarakat adalah bagian utama dari kesuksesan REDD+.

Tujuan dari STRADA REDD+ Kalimantan Tengah termasuk meningkatkan standar 
kehidupan masyarakat lokal dan meningkatkan kemandirian mereka untuk mengelola 
sumber daya alam. 

RAD-GRK memasukan sejumlah kegiatan mitigasi yang berbasis masyarakat, misalnya 
kelompok masyarakat pengendali kebakaran dan kelompok hutan kemasyarakatan. Hal 
ini akan memperkuat peran para pihak untuk mengelola dan memperoleh manfaat dari 
sumber daya alam di sekitarnya.

Rencana Energi Regional Kalimantan Tengah ditujukan untuk memperluas 
jangkauan listrik dan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi agar menyamai angka 
rata-rata Indonesia. 

Sektor, inisiatif 
atau proses

Bentuk kontribusi untuk pertumbuhan yang 
menyeluruh dan merata 
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Ketahanan sosial, ekonomi, 
dan lingkungan hidup 

Ketahanan berarti kemampuan untuk pulih dari gangguan atau guncangan ekonomi, finansial, sosial, 
dan lingkungan hidup, contohnya adaptasi dampak fiskal dari perubahan iklim, diversifikasi sektor 
ekonomi, meningkatkan keamanan pangan, atau menjaga kestabilan mata uang dan perdagangan. 

Tabel di bawah merangkum dampak dari inisiatif sektoral dan lintas sektor saat ini serta pengaruhnya 
untuk ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup di Kalimantan Tengah. 

$
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Ketahanan dari sektor perkebunan kelapa sawit akan meningkat dengan kajian HCV. 
Kajian ini menjamin perkebunan baru hanya dibuka di tempat yang tepat sehingga bisa 
melindungi jasa lingkungan, mengurangi resiko kebakaran, banjir, serangan hama, 
dan lainnya.  

Dukungan atas pemanfaatan hasil-hasil hutan non-kayu yang berkelanjutan 
memunculkan diversifikasi ekonomi dan membangun ketahanan ekonomi pedesaan. 

Rentannya petani terhadap fluktuasi harga karet diatasi dengan membangun unit-unit 
pengolahan hasil karet masyarakat dan mengurangi pengaruh tengkulak pada rantai nilai 
komoditas karet. 

Pusat Sarana Komunikasi Iklim bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat 
setempat untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. 

Rencana tata ruang akan memberi kepastian hukum dan memungkinkan para pemangku 
kepentingan untuk mengembangkan rencana penggunaan lahan jangka panjang.

Percepatan tata batas kawasan hutan, yang bila dikombinasikan dengan pemberian 
izin hutan kemasyarakatan, akan mengamankan masyarakat yang tinggal di dalam dan 
sekitar hutan. 

Uji coba REDD+ di Kalimantan Tengah membangun kapasitas provinsi 
menghadapi kebakaran hutan dan lahan gambut, yang kemudian akan 
mendorong ketahanan ekonomi. 

RAD-GRK mendukung penyatuan aksi mitigasi dan adaptasi ke dalam rencana 
pembangunan tingkat provinsi, kabupaten dan kota.  

Kalimantan Tengah berniat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan menciptakan 
penggunaan energi yang lebih bervariasi serta sesuai kondisi lokal. Upaya ini melindungi 
provinsi dari fluktuasi harga energi di masa depan. 

Sektor, inisiatif 
atau proses

Bentuk kontribusi pada ketahanan sosial, ekonomi,
dan lingkungan hidup
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Pengurangan emisi 
gas rumah kaca

Pengurangan emisi gas rumah kaca menekankan pentingnya pertumbuhan rendah karbon agar bisa 
berkontribusi ke upaya internasional, nasional, dan regional untuk mitigasi perubahan iklim serta 
mengurangi dampak negatifnya bagi masyarakat lokal dan global di masa datang. 

Tabel di bawah merangkum dampak dari inisiatif sektoral dan lintas sektor saat ini serta pengaruhnya 
untuk pengurangan emisi gas rumah kaca di Kalimantan Tengah. 

GoI - GGGI Indonesia Green Growth Program

Peraturan daerah provinsi mengatur pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru di 
lahan terdegradasi dan rendah karbon, sehingga mengurangi emisi dari konversi hutan 
dan lahan gambut yang tinggi karbon. 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengakui bahwa perbaikan pengelolaan hutan 
melalui berbagai skema hutan kemasyarakatan penting untuk mengurangi emisi gas 
rumah kaca . 

Program revitalisasi karet dengan sistem agroforestri di wilayah penyangga ekosistem 
gambut yang berkarbon tinggi ditujukan untuk mengurangi kebakaran yang dikenal se-
bagai penyebab utama emisi gas rumah kaca di provinsi ini. 

Pendidikan lingkungan hidup di Kalimantan Tengah saat ini fokus pada kehidupan mas-
yarakat yang tinggal di lahan gambut yang sensitif, sehingga muncul kesadaran dan ke-
mampuan untuk mengurangi emisi dari ekosistem ini.  

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sedang berusaha untuk menerbitkan aturan 
yang akan mengenalkan Holding Zone sebagai wilayah bermasalah di dalam rencana tata 
ruang wilayah provinsi. Izin usaha di wilayah Holding Zone tidak akan dikeluarkan lagi. Hal 
ini membuka kesempatan untuk pengalihan pembangunan dari kawasan hutan dan lahan 
gambut, yang akan mengurangi emisi gas rumah kaca. 

Dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Inpres moratorium pengelu-
aran izin di lahan gambut dan kawasan hutan mendukung usaha nasional untuk mengu-
rangi emisi gas rumah kaca. 

STRADA REDD+ Kalimantan Tengah bertujuan untuk menerbitkan ketentuan, untuk pen-
gurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. 

RAD-GRK Kalimantan Tengah telah diselesaikan pada tahun 2012 dan mengidentifikasi 
pengurangan emisi gas rumah kaca dari sejumlah sektor ekonomi. Hal ini sejalan dengan 
komitmen nasional. 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berencana untuk menambah pembangkit listrik 
rendah karbon dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga mikrohidro, biogas dan 
surya. Kemajuan terlihat dengan dipasangnya 17.748 unit 50 WP panel tenaga surya di 
pemukiman dan empat unit kapasitas 5.000 W antara tahun 2005-2010. 

Sektor, inisiatif 
atau proses Bentuk kontribusi dari pengurangan emisi gas rumah kaca
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RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah periode berikutnya 
sebaiknya dirancang sejalan dengan proses perencanaan 
tata ruang untuk menjamin holding zone agar dioptimalkan 
sehingga menghasilkan manfaat ekonomi, sosial dan 
lingkungan hidup untuk provinsi. Karena lahan yang 
ditetapkan untuk berada pada zona ini masih dalam 
sengketa antara pemerintah pusat dan daerah, maka 
optimalisasi ini hanya bisa direalisasikan bila konflik dapat 
diselesaikan. Upaya untuk menyelaraskan dan meningkatkan 
transparansi dalam proses perizinan, bisa mengarahkan 
pembangunan ekonomi ke lahan-lahan terdegradasi yang 

Sebagai tambahan, kerangka aturan perlu disusun untuk 
mendukung pembangunan rendah karbon yang menyediakan 
insentif bagi jenis investasi di model bisnis berkelanjutan, sambil  
mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaannya. Pemerintah 
provinsi perlu bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan 
badan pemerintahan lain untuk mencari pilihan-pilihan desain 
struktur insentif yang tepat untuk menginternalisasi nilai lingkungan 
dan sosial sambil meningkatkan pendapatan masyarakat.

RAD-GRK dan STRADA REDD+ Provinsi Kalimantan Tengah 
mempunyai strategi yang jelas untuk mencapai pembangunan 
rendah karbon. Namun, tujuan pembangunan rendah karbon 
ini hanya bisa dicapai bila program dan kegiatan dari strategi 
ini diintegrasikan ke dalam RPJMD berikutnya. Beberapa 
kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah telah memulai untuk 
mengarusutamakan tindakan prioritas dari RAD-GRK dan STRADA 
REDD+ ke dalam rencana pembangunannya. Inisiatif ini penting 
untuk diadopsi di tingkat provinsi. 

2025, yaitu pertumbuhan PDRB tahunan sebesar 7,5%, 
pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran menjadi 
2%, dan pengurangan emisi gas rumah kaca – dibandingkan 
dengan BAU – yaitu 26% dengan usaha lokal dan 41% 
dengan bantuan masyarakat internasional. 

Tujuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 
2005-2010 adalah meningkatkan akses masyarakat ke 
pengetahuan, pembiayaan dan pasar di seluruh provinsi. 
RPJMD saat ini (2010-2015), fokus pada pertumbuhan 
yang menyeluruh di seluruh Kalimantan Tengah, dengan 
target spesifik, yaitu menjamin sekitar 600 desa terpencil 
untuk mencapai tingkat kemakmuran dan kemandirian 
yang lebih baik. Rencana ini bertujuan untuk membangun 
perekonomian provinsi yang mandiri dan kuat, melalui 
pengunaan sumber daya alam yang lebih bijaksana dan 
peningkatan kapasitas sumber daya manusia. 

RPJMD periode 2010-2015 terdiri dari 14 strategi 
untuk mencapai tujuan di atas, termasuk di dalamnya 
tindakan prioritas yang mencakup ketentuan hukum untuk 

Peluang Pertumbuhan 
Ekonomi Hijau Untuk Rencana 
Pembangunan 2015-2020

menyertakan perlindungan lingkungan hidup di dalam 
rencana tata ruang dan pembangunan ekonomi. RPJMD 
ini menekankan pentingnya pembangunan sosial, distribusi 
manfaat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui 
aksi-aksi berikut:

 • Pembangunan infrastruktur yang ditujukan untuk 
meningkatkan kesejahteraan dan akses kepada layanan 
publik untuk masyarakat pedesaan.

 • Pemetaan dan sertifikasi tanah adat.
 • Peningkatan kapasitas pengolahan karet di tingkat lokal 

untuk mendukung perkebunan rakyat.
 • Penggunaan lahan gambut secara produktif berbasis 

teknologi baru dan inovasi.
 • Pengembangan kemitraan yang berkeadilan antara 

petani dan perusahaan perkebunan.
 • Perluasan jaringan listrik untuk wilayah pedesaan.
 • Perbaikan tata batas kawasan hutan, mengkaji 

pengeluaran ijin di kawasan hutan, menjamin akses dan 
penggunaan kawasan hutan untuk masyarakat setempat.

Pemikiran tentang Pertumbuhan Ekonomi 
Hijau sebaiknya menjadi perhatian utama 
dalam RPJMD berikutnya (2015-2020). Seperti 
yang sudah dibahas di bab sebelumnya, 
rencana pembangunan Provinsi Kalimantan 
Tengah yang berlaku saat ini sudah memiliki 
komitmen yang kuat untuk pembangunan yang 
berkelanjutan. Komitmen ini perlu dilanjutkan 
dan diterjemahkan menjadi tindakan nyata 
untuk mengubah target menjadi hasil kerja 
positif untuk masyarakat, kondisi ekonomi dan 
lingkungan hidupnya. Ada beberapa peluang 
bagi Kalimantan Tengah untuk memperkuat 
komitmen dan capaian Pertumbuhan Ekonomi 
Hijau dalam RPJMD berikutnya. 

Bagian ini menekankan enam pendekatan 
kunci Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang perlu 
diintegrasikan ke dalam RPJMD Kalimantan 
Tengah berikutnya. 

2015

Optimalisasi Sumber Daya Lahan Melalui 
Perencanaan yang Terkoordinasi

Integrasi dari Mitigasi Gas Rumah Kaca 
dan Aktivitas REDD+ ke Dalam 
Dokumen Perencanaan 

rendah karbon, sambil melestarikan ekosistem yang 
punya nilai konservasi tinggi, seperti daerah aliran sungai 
dan kubah gambut. 

Optimasi sumber daya lahan bisa dipandu secara efektif 
menggunakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). 
Undang-undang No. 32/2009 mengharuskan KLHS 
sebagai bagian penting dari rencana pembangunan 
dan proses perencanaan tata ruang. Pelaksanaan 
KLHS membuka kesempatan untuk mempromosikan 
partisipasi publik di pengambilan keputusan dan 
masuknya prinsip keberlanjutan dalam rencana 
pembangunan. KLHS belum dilaksanakan di Kalimantan 
Tengah, tetapi tetap menjadi prioritas utama, sebelum 
menyelesaikan RPJMD berikutnya.
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Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Kalimantan Tengah tidak akan terjadi tanpa 
adanya kerja sama antara masyarakat dan sektor swasta. Pemerintah 
Provinsi perlu bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan 
Kementerian/Lembaga Pemerintahan lainnya untuk mencari alternatif 
bentuk insentif yang tepat untuk menginternalisasikan nilai lingkungan 
dan sosial sambil tetap meningkatkan pendapatan masyarakat. 

Penyelesaian rencana tata ruang provinsi dan dukungan atas perbaikan 
proses perizinannya menjadi langkah pertama untuk mengurangi konflik 
antara masyarakat dengan perusahaan. Dengan memastikan masyarakat 
setempat bisa terlibat secara aktif, akan mengurangi konflik sosial 
yang selama ini menjadi resiko terbesar bagi sektor swasta untuk 
melakukan investasi.

Menciptakan Iklim Investasi yang Menarik untuk 
Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Di Indonesia, rencana pembangunan menyediakan 
kerangka kerja untuk pelaksanaan kebijakan dan 
perencanaan biaya tahunan di tingkat provinsi, 
kabupaten, kota dan desa. Tujuan dari rencana 
pembangunan sering kali ambisius, sehingga 
membutuhkan koordinasi para pihak di dalam dan di 
luar pemerintahan. Padahal kontribusi para pihak ini 
sering terhambat oleh persoalan terbatasnya kapasitas, 
pendanaan dan insentif.

Rencana pembangunan biasanya fokus pada pencapaian 
pertumbuhan ekonomi, sehingga kurang mengenali 
elemen-elemen sosial dan lingkungan hidup yang 
terkait dengan Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Padahal, 
elemen-elemen itu punya potensi sebagai instrumen 
untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi Hijau, 
termasuk capaian dari Pertumbuhan Ekonomi Hijau, 
seperti pengurangan emisi gas rumah kaca dan ekosistem 
yang sehat dan produktif. Rencana pembangunan 
bisa sangat bermanfaat bila digunakan bersama-sama 
dengan rencana tata ruang, strategi antar sektor, dan 
kajian strategis lingkungan hidup untuk menciptakan 
kerangka kerja perencanaan Pertumbuhan Ekonomi 
Hijau yang komprehensif. Dengan menentukan arahan 
jangka panjangnya, maka hal-hal tersebut berpotensi 
sebagai instrumen utama yang bisa membimbing dan 
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Pertumbuhan 
Ekonomi Hijau. 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 
Provinsi Kalimantan Tengah untuk periode 2005-2025 
memiliki visi agar provinsi ini menjadi provinsi yang 
maju, mandiri, dan berkeadilan. Target spesifik tahun 
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RPJMD periode saat ini sangat 
kuat dalam memberikan kontribusi 

atas lima capaian Pertumbuhan 
Ekonomi Hijau yang diharapkan 
dengan penekanan khusus pada 

pertumbuhan yang berkelanjutan 
dan menyeluruh serta berkeadilan.

Pertumbuhan Ekonomi Hijau dalam rencana 
pembangunan di Kalimantan Tengah

Pertumbuhan Ekonomi Hijau dalam rencana 
pembangunan di Kalimantan Tengah

Pertumbuhan Ekonomi Hijau dalam rencana 
pembangunan di Kalimantan Tengah
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$ Pertumbuhan 
Berkelanjutan

RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah menargetkan pertumbuhan PDRB sebesar 7,5%. 
RPJMD 2005-2010 dan 2010-2015 mengakui pentingnya infrastruktur untuk mencapai 
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya di perluasan jaringan jalan dan 
penambahan jumlah pelabuhan. 

Emisi Gas 
Rumah Kaca

RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah (2005-2025) menyertakan target untuk mengurangi 
emisi yang sejalan dengan komitmen nasional. Di dalam kerangka kerja RPJMD, kebijakan 
Gubernur tentang Pemerintahan Hijau terfokus pada pencegahan kebakaran sebagai 
sumber utama emisi. 

Ekosistem Kebijakan Gubernur tentang Pemerintahan Hijau fokus pada upaya restorasi lahan yang 
terdegradasi, pengolahan sumber air, dan kualitas udara yang lebih baik. 

$ Ketahanan
RPJMD mencakup tujuan pembangunan untuk memperbaiki sistem kesehatan, pendidikan dan 
irigasi yang semuanya akan meningkatkan ketahanan masyarakat pedesaan terhadap gangguan 
yang akan terjadi di masa datang. 

Inklusivitas & 
Kesetaraan

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan 
pengangguran menjadi 2%. RPJMD mendorong kerja sama yang lebih menguntungkan antara 
petani dan perusahaan yang akan meningkatkan pembangunan sosial yang menyeluruh 
dan merata.  

Tabel 1: 
Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi Hijau pada rencana pembangunan Kalimantan Tengah 

Capaian Pertumbuhan 
Ekonomi Hijau  Kontribusi dari Perencanaan Pembangunan 

Pertumbuhan Ekonomi Hijau 
dalam rencana pembangunan 
di Kalimantan Tengah

5. 
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Penerapan Pendekatan Pertumbuhan 
Ekonomi Hijau pada Sektor Tambang dan 
Pembangunan Infrastruktur 
Sebagai sektor yang paling cepat pertumbuhannya di Kalimantan tengah, 
pertambangan berperan penting untuk membentuk perkembangan 
ekonomi provinsi ini dalam lima tahun ke depan. Namun, degradasi 
lingkungan dan dampak sosial yang disebabkan oleh sektor ini juga perlu 
diatasi bila Kalimantan Tengah ingin mencapai Pertumbuhan Ekonomi 
Hijau. RPJMD berikutnya perlu mempromosikan pertambangan yang 
bertanggung jawab dan penerapan pengaman lingkungan hidup dan sosial 
yang tepat, sehingga wilayah pertambangan hanya dikembangkan di lokasi 
yang paling sesuai. 

Pembangunan infrastruktur di Kalimantan Tengah juga penting 
untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Meskipun dua rencana 
pembangunan jangka menengah terakhir telah mendukung 
pembangunannya, RPJMD berikutnya sebaiknya tetap mendukung 
pembangunan jaringan jalan baru dan jalur kereta api, tetapi sedapat 
mungkin menghindari area yang sensitif ekologi, termasuk mengurangi 
dampak sampingannya, seperti penebangan hutan di sekitar jalan baru. 

RPJMD Kalimantan Tengah berikutnya perlu disusun berdasarkan 
usaha yang sedang dilakukan untuk membangun masyarakat dan 
usaha kecil. Contohnya, di sektor kehutanan, KPH berpotensi 
untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah 
dan menciptakan lapangan kerja baru melalui sistem yang 
memungkinkan masyarakat setempat terlibat di pengambilan 
keputusan. Demikian juga di sektor pertanian, kerja sama yang baik 
antara masyarakat dengan perusahaan pengolah karet atau kelapa 
sawit dapat mendukung pembangunan pedesaan yang menyeluruh 
dan merata. Usaha pemerintah untuk mendukung kerja sama 
seperti itu, sebaiknya menjadi bagian utama RPJMD berikutnya. 

RPJMD yang berikutnya juga diharapkan bisa mendukung reformasi 
yang mendorong efektivitas sektor-sektor terkait lahan. Dengan 
demikian, produktivitas bisa ditingkatkan sambil mengurangi 
alih fungsi kawasan hutan. MIsalnya, praktik pengelolaan yang 
baik untuk sektor kelapa sawit akan menjamin pertumbuhan 
berkelanjutan melalui peningkatan hasil panen.

Perluasanperan Serta Masyarakat Lokal 
pada Pengelolaan Sumber Daya Alam 
dan Pertanian

2020
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Diversifikasi Ekonomi dan Sumber Energi

Untuk meningkatkan kemampuan provinsi dalam menghadapi gangguan di 
masa depan, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah sebaiknya ditujukan juga 
untuk diversifikasi ekonomi, khususnya sektor energi. Ambisi provinsi ini 
untuk mengurangi ketergantungan dari energi fosil sebaiknya difokuskan 
pada peningkatan distribusi energi dari sumber lokal, khususnya yang 
berasal dari pemanfaatan limbah sektor-sektor berorientasi lahan 
di Kalimantan Tengah. Contohnya, gas metana yang dilepaskan dari 
dekomposisi limbah cair kelapa sawit atau POME untuk menghasilkan 
tenaga listrik. Seiring dengan semakin berkembangknya industri kelapa 
sawit di Kalimantan Tengah, generator biogas yang menggunakan POME, 
mikrohidro dan teknologi terbarukan lainnya, dapat menjadi bagian 
penting dari upaya diversifikasi dan pemanfaatan energi lokal. 

Sejalan dengan pengembangan sektor energi, ekonomi lokal pedesaan bisa 
lebih kuat dengan adanya diversifikasi. Salah satunya melalui revitalisasi 
perusahaan yang menghasilkan produk hutan non-kayu, misalnya gaharu, 
damar, rotan, buah-buahan, madu dan berbagai macam tumbuhan obat 
dan ekstrak tumbuhan. RPJMD berikutnya sebaiknya bertujuan untuk 
memaksimalkan kontribusi ekonomi dari produk-produk hasil hutan non-
kayu untuk memperkuat perekonomiam Kalimantan Tengah.
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Laporan ini menggambarkan kemajuan yang 
telah dicapai Provinsi Kalimantan Tengah 
di sepuluh tahun terakhir dalam upayanya 

untuk memasukkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau 
dalam inisiatif sektoral dan lintas sektor. Pengkajian 
tentang kontribusi dari sembilan inisiatif dan proses 
ini terhadap lima capaian Pertumbuhan Ekonomi 
Hijau telah memperlihatkan kemajuan penting yang 
diperoleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 
menuju pembangunan berkelanjutan. 

Meskipun demikian, masih ada pekerjaan yang perlu 
dilakukan untuk membangun fondasi yang kuat. 
Contohnya, integrasi seluruh rencana, kebijakan, 
dan program di provinsi. Pertumbuhan Ekonomi 
Hijau bisa berhasil bila semua rencana berjalan 
beriringan dengan menggunakan pendekatan yang 
menyatukan seluruh inisiatif. Dengan memanfaatkan 
kerangka kerja Pertumbuhan Ekonomi Hijau di bab 
sebelumnya untuk mengkaji beberapa manfaat dari 
suatu inisiatif atau kebijakan, maka telah ditunjukkan 
peluang-peluang untuk menggunakan sumber daya 
dan lahan secara lebih efektif, sambil mempromosikan 
pembangunan ekonomi yang menyeluruh dan 
berkelanjutan.

Prinsip Pertumbuhan Ekonomi Hijau bisa dilihat 
dalam pendekatan pembangunan di Kalimantan 
Tengah. Usaha lebih lanjut dari pemerintah provinsi, 
bekerja sama dengan para pemangku kepentingan 
lainnya, sangat penting dan perlu didorong, demi 
mendukung transisi yang terjadi untuk masa depan 
yang lebih makmur, adil dan berkelanjutan. 

Kebijakan yang cerdas, 
perencanaan yang efektif, ditambah 

dengan kerangka keuangan dan 
kelembagaan yang efisien, akan 
mendorong peningkatan aliran 
investasi hijau ke provinsi kita.
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untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
Sekretariat Bersama Program Green Growth

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
Jl. Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat 10310
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