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Pulang Pisau

Pengantar

Tujuan dari Strategi Pertumbuhan Ekonomi Hijau adalah 
menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sambil 

tetap menjaga lingkungan dari dampak pembangunan.

Sejak dibentuk tahun 2002, Kabupaten Pulang Pisau 
terus melakukan pembangunan sesuai arahan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Pulang Pisau 2006-2025. Dengan berpedoman pada RPJPD, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten 
periode 2013-2018 disusun. Visinya adalah: Terwujudnya 
Masyarakat Pulang Pisau yang Damai, Maju, Berkeadilan, 
dan Sejahtera. Untuk bisa mencapai visi tersebut, ada 
tujuh misi RPJMD yang harus dilakukan, yaitu:

1.  Percepatan dan peningkatan sarana dan prasarana 
wilayah, tata ruang dan pemukiman.

2. Peningkatan sumber daya manusia.
3.  Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program 

ekonomi kerakyatan.
4.  Peningkatan produktivitas hasil pertanian (dalam arti 

luas) dari agrobisnis menjadi agroindustri.
5.  Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan 

yang berkelanjutan.
6. Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, 
 berwibawa, profesional dan akuntabel.
7. Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya,  
 pemuda, dan perempuan dalam pembangunan.

Berangkat dari visi dan misi tersebut, telah ditetapkan 
sejumlah target pencapaian. Salah satunya adalah 
pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atau 
PDRB untuk mengukur kinerja pertumbuhan ekonomi 
dan kesejahteraan masyarakat. Dalam RPJMD 2013-2018, 
pertumbuhan PDRB berdasarkan harga konstan ditargetkan 
sebesar 7.5% di tahun 2018.

Untuk bisa mencapai target itu, maka sektor unggulan 
di Kabupaten Pulang Pisau harus ditentukan, lalu 
dikembangkan. Berdasarkan hasil analisis atas kinerja 
ekonomi, maka sektor unggulan tersebut adalah pertanian 
secara umum, mencakup tanaman bahan makanan, 
tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, 
kehutanan dan perikanan. Sektor ini disebut unggulan 
karena produk-produknya memiliki daya saing ekonomi, 
memiliki peluang untuk terus ditumbuhkan, dan terbukti 
mampu bertahan saat krisis ekonomi global.

Sebagai sektor yang berbasis lahan, pembangunan 
pertanian ini akan sangat tergantung pada dukungan 
sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam ini 
harus benar-benar dikendalikan agar dampak negatif bisa 
ditekan seminimal mungkin. Tanpa pengendalian, maka 
kapasitas daya dukungnya akan hilang. 

Pertanyaannya kemudian, apakah kita bisa mencapai 
pertumbuhan 7.5 persen sambil menekan dampak 
pembangunan terhadap lingkungan seminimal mungkin? 

Inilah maksud dari penyusunan dokumen Pertumbuhan 
Ekonomi Hijau untuk Kabupaten Pulang Pisau. Dokumen 
ini, yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau 
dengan fasilitasi dari Global Green Growth Institute (GGGI), 
menyasar sektor-sektor yang memberikan kontribusi 
terbesar bagi pertumbuhan ekonomi, menyumbang 
emisi gas rumah kaca terbesar, dan yang menyediakan 
peluang pemerataan hasil-hasil pembangunan atau 
sering diistilahkan sebagai pembangunan yang inklusif. 
Sektor yang dimaksud adalah: (1) kehutanan, (2) perikanan 
budidaya, (3) perkebunan, dan (4) energi terbarukan, 
termasuk upaya lintas sektor. Untuk setiap sektor terpilih 
tersebut, telah disusun intervensi dan kegiatan-kegiatan 
utama yang harus dilakukan.

Dengan adanya dokumen ini, diharapkan agar satuan 
kerja perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten 
Pulang Pisau memanfaatkannya sebagai acuan dasar 
dalam perencanaan pembangunan maupun penyusunan 
anggaran ke depan.

Dokumen ini memiliki kedudukan yang strategis mengingat 
di tingkat nasional melalui Kementerian PPN/BAPPENAS, 
pertumbuhan ekonomi hijau sudah lebih dulu dikenal 
sebagai sebagai salah satu pilar dalam kerangka kerja 
pembangunan berkelanjutan. 

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan 
hidayah-Nya kepada upaya-upaya kita bersama yang 
ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 
dan pengelolaan lingkungan untuk generasi mendatang. 

Yours truly,

Kata pengantar

— H. EDY PRATOWO, S.Sos., MM. Bupati Pulang Pisau

© Humaspro Pulang Pisau
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Latar belakang

Strategi ini adalah hasil kerja bersama 
antara Pemerintah Kabupaten Pulang 
Pisau dan Global Green Growth 
Institute (GGGI), sebuah organisasi 
internasional yang berkantor pusat 
di Seoul, Republik Korea, serta bagian 
dari kerjasama Pemerintah Republik 
Indonesia (RI) dengan GGGI, yang 
dikenal dengan Program Pertumbuhan 
Ekonomi Hijau Pemerintah Indonesia-
GGGI. Tujuan Pemerintah Indonesia 
mengadopsi program ini adalah untuk 
memulai pertumbuhan ekonomi yang 
menghargai modal alam, agar bisa 
meningkatkan ketahanan, membangun 
ekonomi lokal yang inklusif dan 
berkeadilan. Dengan melibatkan 
semua pemangku kepentingan utama, 
maka lima hasil pertumbuhan ekonomi 
hijau diharapkan bisa tercapai, yaitu: 
(i) pertumbuhan ekonomi yang 
berkelanjutan, (ii) ekosistem yang 
sehat dan produktif, (iii) pertumbuhan 

yang inklusif dan berkeadilan, (iv) 
ketahanan sosial, ekonomi dan 
lingkungan, dan (v) pengurangan emisi 
gas rumah kaca.

Pada bulan November 2013, Gubernur 
Kalimantan Tengah, salah satu provinsi 
percontohan di Indonesia, telah 
memilih Kabupaten Pulang Pisau 
dan Murung Raya sebagai kabupaten 
percontohan dengan dukungan dari 
GGGI. Kerja sama antara Pemerintah 
Kabupaten Pulang Pisau dan GGGI 
diluncurkan di awal tahun 2014, lalu 
dilanjutkan dengan lokakarya tentang 
visi pertumbuhan ekonomi hijau di 
Bulan September 2014. Kerja sama ini 
dikoordinasi oleh Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 
Kabupaten Pulang Pisau, dengan 
melibatkan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) terkait, termasuk 
pemangku kepentingan lainnya.
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PENJELASAN UMUM

Pendahuluan01

Bab 1 Pendahuluan

Strategi ini mengidentifikasi dan menguraikan langkah-langkah 
yang bisa dilakukan di empat sektor utama, yaitu: kehutanan, 

perikanan budidaya, perkebunan dan energi terbarukan.

Strategi pertumbuhan ekonomi hijau (mulai 
sekarang strategi pertumbuhan ekonomi hijau 
hanya disebut sebagai ‘strategi’) ini menjelaskan 
tentang peluang yang dimiliki Kabupaten Pulang 
Pisau untuk beralih ke model pertumbuhan 
ekonomi baru yang mendatangkan kesejahteraan 
dan sekaligus melestarikan lingkungan. Strategi 
ini mengidentifikasi dan menguraikan langkah-
langkah yang bisa dilakukan di empat sektor sumber 
pertumbuhan ekonomi hijau di Pulang Pisau, yaitu: 
kehutanan, perikanan budidaya, perkebunan dan 
energi terbarukan. Alasan mengapa sektor-sektor 
itu terpilih akan dijelaskan bersama dengan langkah-
langkah kongkrit untuk mencapainya. Setiap langkah 
bertujuan untuk mendukung efisiensi, kegiatan 
ekonomi produktif, penciptaan lapangan kerja, 
dan inklusi sosial, sambil mengurangi resiko-resiko 

lingkungannya. Potensi lokasi diidentifikasi berikut 
pemangku kepentingan utama untuk setiap sektor. 
Lalu di bagian akhir, digambarkan tentang aspek lintas 
sektoral yang penting untuk memastikan keberhasilan 
pelaksanaan kegiatan di tiap sektor. Kerangka waktu 
pelaksanaan strategi ini adalah tiga tahun, sesuai 
masa pemerintahan yang tengah berjalan.

Lampiran 1 strategi ini menjelaskan tentang kerangka 
berpikir logis, mencakup tingkatan: tujuan utama 
(goal), hasil (outcome), keluaran (output), kegiatan 
(actions) serta indikatornya. Indikator tersebut 
dibuat mengikuti prinsip SMART, yaitu jelas, dapat 
diukur, dapat dicapai, punya relevansi, dan terkait 
denga waktu (Specific, Measureable, Achievable, 
Realistic and Time-related). Lalu, lampiran 2 
menggambarkan tentang pengeloaan keuangan 
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

Langkah selanjutnya

Ada dua cara untuk membuat strategi ini bisa dilaksanakan di 
tingkat lapangan. Pertama, padu serasi strategi ini ke dalam 
dokumen perencanaan pembangunan agar bisa dilaksanakan 
lewat anggaran Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Padu serasi 
ini dimungkinkan mengingat strategi disusun dari dokumen-
dokumen perencanaan yang telah ada. Artinya, strategi ini sesuai 
dengan tujuan pembangunan kabupaten, contohnya Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana 
Strategis (Renstra) dari SKPD terkait. 

Kedua, diharapkan bahwa strategi ini bisa menarik minat 
donor dan investor untuk membiayai komponen program dan 
kegiatan yang telah diidentifikasi. Untuk itu, maka dikembangkan 
penggunaan pendekatan kerangka logis atau logical framework 
untuk mencapai visi pertumbuhan ekonomi hijau kabupaten, 
yaitu: visi sebagai goal, sektor terpilih adalah outcome, intervensi 
di setiap sektor menjadi output, dan langkah-langkah kunci 
sebagai kegiatan. Hasilnya, sebuah strategi yang terstruktur dan 
mudah untuk diterjemahkan ke dalam proposal program yang 
sifatnya operasional. Proposal ini bisa diajukan untuk sumber-
sumber pendanaan nasional maupun internasional dalam konteks 
pembangunan berkelanjutan. Hal-hal ini akan dibahas secara 
lebih detil di Bab 6 tentang Langkah Selanjutnya.

A © Humaspro Pulang Pisau
B © Benjamin Tular GGGI
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Lima capaian yang diharapkan dari
pertumbuhan ekonomi hijau

Lima capaian berikut telah didefinisikan oleh
GGGI Green Growth Program (2013)

Pertumbuhan ekonomi 
yang berkelanjutan

Ekosistem yang 
sehat & produktif

Pertumbuhan yang 
menyeluruh dan merata

Ketahanan sosial,
ekonomi & lingkungan 

hidup

Pengurangan emisi
gas rumah kaca
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Konteks 

Visi Pertumbuhan Ekonomi Hijau di atas mendefinisikan tujuan 
utama strategi ini, yang juga sejalan dengan tujuan RPJMD 
Kabupaten Pulang Pisau periode 2013 - 2018. Strategi ini 
difokuskan pada empat sektor berbasis lahan yang berpotensi 
besar untuk pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan lingkungan 
yang berkelanjutan: kehutanan, perikanan budidaya, perkebunan 
dan energi terbarukan. Pencapaian pertumbuhan ekonomi hijau di 
Pulang Pisau sangat tergantung pada upaya yang bisa membawa 
keempat sektor itu berada di rel keberlanjutan, sambil tetap 
meningkatkan tata kelola dan menghargai modal alam yang 
digunakan oleh keempat sektor tadi.

Setiap intervensi di dalam dokumen ini, berikut kegiatan-
kegiatannya, berisi solusi untuk mengatasi tantangan pelaksanaan 
pembangunan yang berkelanjutan, dan disusun dari pembelajaran 
atas upaya-upaya yang pernah dan sedang dilakukan oleh 
pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. Selain itu, langkah 
dan kegiatan tersebut juga mencerminkan keselarasan dengan 
Rencana Aksi Provinsi Kalimantan Tengah untuk Penurunan Emisi 
Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) dan Strategi Provinsi Kalimantan 
Tengah untuk Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi 
Hutan (STRADA REDD+). Keduanya adalah dokumen yang 
memandu Provinsi Kalimantan Tengah menuju pembangunan 
yang berkelanjutan.

Dengan perekonomian yang bertumpu di sektor-sektor 
berbasis lahan, maka orientasi pembangunan kabupaten ke 
depan akan ditentukan oleh pola interaksi antara ekonomi 

dengan lingkungan. Pengelolaan lahan gambut, sebagai ekosistem 
utama di kabupaten ini, akan menjawab pertanyaan apakah Pulang 
Pisau bisa mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan atau 
tidak. Praktek pengelolaan lahan yang tidak berkelanjutan dan 
ekspansi perkebunan di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, 
memang bisa menciptakan keuntungan jangka pendek. Tetapi 
konsekuensinya, dalam jangka menengah, kualitas modal alam 
akan menurun dan menciptakan risiko baru untuk pencapaian 
kesejahteraan. Hal ini terjadi lantaran lahan gambut yang rusak 
sangat rentan terhadap kebakaran dan banjir serta menurunkan 
kualitas lingkungan, kesehatan, dan ekonomi.

Saat CO2 yang tersimpan di lahan gambut Kalimantan Tengah 
menjadi pusat perhatian masyarakat global, terungkap bahwa 
ekosistem rapuh ini menyediakan berbagai jasa yang mendukung 
kegiatan-kegiatan ekonomi di Pulang Pisau, misalnya pencegahan 
banjir. Karena itu, memastikan bahwa sektor-sektor berbasis lahan 
di kabupaten ini bisa menghasilkan komoditas yang berkualitas 
tinggi tanpa merusak jasa ekosistem, adalah tindakan utama untuk 
mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau. Termasuk di dalamnya 
mengoptimalkan lahan yang sudah terdegradasi, baik dengan 
menanam tanaman yang cocok atau melalui rehabilitasi lahan.

Sungai Kahayan dan Sebangau adalah urat nadi kehidupan 
bagi sebagian masyarakat Pulang Pisau. Sungai-sungai ini 
tidak hanya menyediakan akses transaksi perdagangan, tetapi 
juga mendukung keragaman ekosistem perairan dan hutan di 
sekitarnya. Semua sektor perekonomian yang bergantung dengan 
sumber daya air, seperti pertanian dan perikanan, harus dikelola 
secara bertanggung jawab untuk mencegah kerusakan sistem 
hidrologi ini. 

Lalu, seiring dengan masih adanya masyarakat yang belum 
bisa mengakses listrik atau sumber energi bersih, maka semua 
potensi yang berasal dari limbah dan energi terbarukan harus 
dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan ekonomi kawasan 
perdesaan yang adil.

Di lain pihak, investasi pada sumber daya manusia, perencanaan, 
teknologi dan modal alam juga diperlukan untuk mewujudkan 
pertumbuhan ekonomi hijau di Kabupaten Pulang Pisau. Sebagai 
kabupaten yang tidak memiliki deposit batubara, minyak bumi dan 
gas alam dalam jumlah besar, maka kemakmuran harus dicapai 
dengan memaksimalkan potensi lahan melalui pengambilan 
keputusan berbasis informasi terkini dan pengetahuan yang 
ada, serta pengembangan nilai tambah produk. Model bisnis 
sebelumnya yang fokus pada ekstraksi sumber daya alam, harus 
ditinggalkan. Hal ini bisa dicapai hanya bila semua pihak bekerja 
sama untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang 
Pulang Pisau.

Bab 2

02 Visi pertumbuhan ekonomi hijau

Visi pertumbuhan ekonomi hijau

Menilai pertumbuhan 
ekonomi hijau

Sistem pemantauan pertumbuhan 
ekonomi hijau untuk menilai kinerja 
kabupaten dalam mencapai visi 
sangat penting untuk dibuat. 
Kerangka penilaian yang digunakan 
harus memadukan lima hasil yang 
diharapkan dari pertumbuhan ekonomi 
hijau dan indikator kinerja kabupaten 
untuk mengecek kemajuan yang 
sudah dicapai. Tabel 1 menjelaskan 
instrumen yang terdiri dari 12 indikator 
kinerja pertumbuhan ekonomi hijau 
Kabupaten Pulang Pisau. 

Strategi ini juga mengidentifikasi 
indikator untuk menilai kinerja setiap 
sektor (lihat Bab 5). Lalu, seluruh 
indikator kinerja ini dirangkum 
dalam kerangka logis untuk strategi 
pertumbuhan ekonomi hijau, termasuk 
target intervensi dan indikator 
kegiatannya (lihat Lampiran 1).

Tabel 1 —  Instrumen untuk menilai kinerja pertumbuhan 
ekonomi hijau Kabupaten Pulang Pisau.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Pertumbuhan tahunan PDRB (%)

PDRB per kapita (Rp)

Pembentukan modal bruto (Rp)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK (%)

Angka kemiskinan (%)

Koefisien Gini

No Indikator

Pertumbuhan ekonomi 
yang berkelanjutan

Pertumbuhan yang 
inklusif dan berkeadilan

Pengurangan emisi gas 
rumah kaca

Ekosistem yang sehat 
dan produktif

Ketahanan sosial, 
ekonomi dan lingkungan

Hasil yang Diharapkan

Emisi per kapita (ton CO2e)

Perubahan bersih tahunan untuk cadangan 
karbon atas dan bawah tanah (ton CO2e)

Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi/
KBKT (ha)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup/IKLH

Indeks Kapasitas Fiskal/IKF

Indeks Kerentanan Penghidupan Rumah 
Tangga/HVI

© CARE International Indonesia

Ekonomi yang berkelanjutan 
yang memberikan kemakmuran 
secara merata bagi masyarakat 

Kabupaten Pulang Pisau 
dengan meminimalkan emisi 
gas rumah kaca dan tetap 

menjaga modal alam kita untuk 
generasi mendatang.

— H. Edy Pratowo, S.Sos, M.M.
Bupati Pulang Pisau

Visi pertumbuhan ekonomi hijau
Pulang Pisau
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Bab 3

Lintas sektor

Untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif dan berkelanjutan dari empat sektor 

lainnya,diperlukan sejumlah langkah yang sifatnya lintas sektoral. Pertumbuhan ekonomi 

hijau butuh Investasi pihak swasta dimana tata kelola pemerintahan yang baik menjadi kunci 

untuk menciptakan lingkungan bisnis atraktif. Konflik sosial harus dihindari agar sektor swasta 

aman berinvestasi. Untuk itu, dibutuhkan intervensi untuk memperbaiki sistem perijinan di 

semua sektor. Selain itu, modal alam kabupaten juga harus menjadi dasar pertimbangan 

dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait investasi, sehingga 

pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan lingkungan bisa dicapai. Pengkajian kawasan 

bernilai konservasi tinggi dan integrasi kajian lingkungan hidup strategis ke dalam rencana 

tata ruang kabupaten adalah dua upaya yang bisa membantu pelaksanaan intervensi tersebut.

Kehutanan

Revitalisasi sektor kehutanan di Kabupaten Pulang 

Pisau membutuhkan upaya terkoordinasi untuk 

mengatasi dampak dari praktek penebangan yang 

tidak berkelanjutan di masa lalu. Ketidakjelasan 

status kawasan dan pengelolaan hutan yang 

tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

lokal menjadi dua tantangan utama bagi upaya 

perbaikan pengelolaan lahan. Jika tantangan ini bisa 

diatasi, maka manfaat dari hutan dan regenerasi 

alami lahan gambut bisa dioptimalkan untuk 

meningkatkan pendapatan. Artinya, kepentingan 

pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan 

bisa diseimbangkan. Untuk mencapainya, dua 

intervensi diusulkan, yaitu: Pembentukan Kesatuan 

Pengelolaan Hutan (KPH) di Pulang Pisau, dan 

fasilitasi pembangunan hutan serta pengelolaan 

lahan gambut yang berbasis masyarakat.

1

Perikanan budidaya

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau berharap bahwa 

sektor perikanan akan menjadi salah satu kontributor 

utama pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan 

kerja bagi masyarakat setempat. Selain itu, sektor ini 

menjadi prioritas untuk menjamin ketahanan pangan, 

baik di provinsi dan kabupaten. Namun, di wilayah 

pesisir, konversi hutan mangrove menjadi tambak 

menyebabkan dampak serius bagi lingkungan, dan 

akhirnya malah merusak keberlanjutan pembangunan 

kabupaten. Agar kebutuhan untuk pembangunan 

perikanan budidaya dan pelestarian hutan mangrove 

bisa dicapai, maka diusulkan tiga intervensi, yaitu 

pengembangan sistem silvofishery di hutan mangrove, 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perikanan yang 

berkelanjutan, dan pengembangan praktek pengelolaan 

yang baik atau Best Management Practices (BMP) 

untuk komoditas perikanan budidaya.

2

Perkebunan

Di Kabupaten Pulang Pisau, pertanian yang dikelola 

langsung oleh masyarakat menempati posisi penting 

dalam pembangunan ekonomi. Potensinya masih 

bisa ditingkatkan, melalui intensifikasi, BMP, dan 

perbaikan rantai pasokan komoditas. Untuk itu, 

strategi ini mengusulkan peningkatan produktivitas 

perkebunan rakyat untuk komoditas karet, kelapa 

dan kopi. Seiring dengan meningkatnya permintaan 

minyak sawit yang diproduksi dari perkebunan yang 

dikelola secara berkelanjutan, maka pemerintah 

kabupaten harus memastikan bahwa perkebunan 

kelapa sawit dikembangkan dan dikelola sesuai 

dengan ketentuan peraturan daerah provinsi tentang 

pengelolaan perkebunan berkelanjutan. Dalam 

strategi ini, diusulkan upaya perluasan perkebunan 

kelapa sawit yang dikelola secara berkelanjutan, 

menghindari gambut dalam dan menargetkan kawasan 

bernilai konservasi rendah, misalnya lahan kritis.

3

Energi terbarukan

Sektor energi di Kabupaten Pulang Pisau saat ini 

sebagian besar dipasok dari luar wilayah. Terbatasnya 

akses terhadap energi bagi masyarakat di wilayah 

terpencil telah membatasi peluang mereka untuk 

membangun perekonomiannya sendiri. Karena 

itu, strategi ini mengusulkan dua intervensi yang 

sifatnya paralel, yaitu: penyediaan listrik dari biogas 

limbah pabrik sawit, dan penyediaan energi bersih 

dari biogas limbah ternak. Proses pengikatan gas 

metan dari produksi biogas bermanfaat untuk 

ekonomi dan lingkungan, meliputi pengurangan 

biaya untuk penyediaan energi di tingkat rumah 

tangga, penurunan emisi gas rumah kaca, dan 

penyediaan energi terbarukan yang efisien, baik di 

tingkat rumah tangga maupun bisnis.

4

Kehutanan

4%

Perikanan

8%

Perkebunan

22%

Sector’s contribution 
to the district’s GDP

Gambar 1 —   Visi pertumbuhan ekonomi hijau Kabupaten Pulang Pisau 
dan hasil yang diinginkan dari empat sektor ekonomi utama

Kehutanan

Peningkatan sumber-
sumber energi terbarukan 

melalui pemanfaatan biogas 
dari limbah pabrik sawit dan 

peternakan

Energi
terbarukan

Budidaya perikanan yang 
efisien dan berkelanjutan 

di wilayah yang sesuai 
untuk menghasilkan produk 

bernilai dan berkualitas 
tinggi

Perikanan
budidaya

Visi pertumbuhan ekonomi hijau

Perekonomian berkelanjutan yang memberi kesejahteraan bagi 
warga Pulang Pisau dan tetap mempertahankan modal alam agar 

bisa dimanfaatkan untuk generasi masa depan

Budidaya perkebunan yang 
efisien dan berkelanjutan 

di wilayah yang sesuai 
untuk menghasilkan produk 

bernilai dan berkualitas 
tinggi

Perkebunan
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Lintas sektor

Lingkungan bisnis yang 
kondusif dan transparan 

diciptakan melalui 
pengurangan konflik sosial dari 

tumpang tindih kepemilikan

Modal alam kabupaten dan jasa 
ekosistemnya  diintegrasikan 
ke dalam proses pengambilan 
keputusan tentang kebijakan 

dan investasi

Sistem pengelolaan hutan 
dan lahan gambut yang bisa 
mengoptimasi fungsi-fungsi 
ekonomi, sosial dan ekologis 
dari hutan dan pengurangan 

kejadian kebakaran

03 Sektor pertumbuhan ekonomi hijau

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa strategi ini fokus pada empat sektor kunci 
yang berperan penting untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau, baik karena 
kontribusinya pada perekonomian maupun dampaknya terhadap lingkungan. 
Selain itu, juga diidentifikasi intervensi lintas sektor yang berperan penting untuk 
pembangunan ekonomi kabupaten yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kegiatan 
di keempat sektor kunci, yaitu kehutanan, perikanan budidaya, perkebunan dan 
energi terbarukan, semuanya berpotensi untuk menghasilkan keuntungan dan 
membuka lapangan kerja. Pengelolaan intervensi dan kegiatan-kegiatan di keempat 
sektor tersebut harus dilakukan secara tepat, sehingga bisa memperkuat kinerja 
ekonomi untuk masing-masing sektor dan mengurangi dampak negatifnya terhadap 
aspek sosial dan lingkungan hidup. Dengan demikian, kesejahteraan warga Pulang 
Pisau, sebagai tujuan jangka panjang pembangunan kabupaten, bisa dicapai.

Berikut adalah gambaran umum tentang intervensi di setiap sektor dan lintas 
sektoral terpilih dalam strategi ini. Uraian tentang hasil yang diharapkan dari 
pertumbuhan ekonomi hijau di masing-masing sektor bisa dilihat pada Gambar 1.

Strategi ini terfokus pada 
empat sektor kunci yang 
perannya penting untuk 

mewujudkan pertumbuhan 
ekonomi hijau di Kabupaten 

Pulang Pisau, baik 
karena alasan kontribusi 
sektor tersebut terhadap 
perekonomian, maupun 

dampaknya terhadap 
lingkungan.

Sektor pertumbuhan ekonomi hijau

2
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Kondisi biofisik

Kabupaten Pulang Pisau terletak di bagian Tenggara 
Provinsi Kalimantan Tengah, atau bagian Selatan 
Pulau Kalimantan. Sebelah Selatan kabupaten 
adalah Laut Jawa, lalu Kabupaten Gunung Mas di 
Utara, Kabupaten Kapuas di Timur, dan Kabupaten 
Katingan serta Kota Palangka Raya di Barat. 
Kabupaten ini memiliki luas 8.887 km2 atau 899.700 
ha  dengan karakter biofisik hutan dataran rendah 
dan ekosistem rawa gambut. Topografi Pulang 
Pisau bervariasi mulai dari perbukitan setinggi 100 
m di atas permukaan laut diUtara, hingga dataran 
rendah di Selatan mencakup rawa gambut, hutan 
mangrove, muara dan pantai berpasir, serta tanah 
mineral yang dimanfaatkan untuk menanam padi.

Pulang Pisau terletak di atas dua kubah gambut 
besar yang terdiri dari tanah organik sisa-sisa 
tanaman mati dan membusuk dalam kondisi 
tergenang. Lahan gambut mencakup lebih dari 60% 
luas kabupaten, meliputi sebagian besar wilayah 
tengah dan Selatan (lihat Gambar 2). Kedalamannya 
berkisar antara 0,5 m hingga lebih dari 10 m, 
dan menyimpan cadangan karbon dalam jumlah 
yang signifikan.1 Cukup banyak lahan gambut di 
kabupaten ini yang sudah terdegradasi. Hutan rawa 
gambut asli yang tersisa punya keragaman hayati 
tinggi, termasuk sejumlah pohon dan ikan lokal, 
dan 63 spesies mamalia, termasuk diantaranya 9 
jenis primata.2 Taman Nasional Sebangau ditetapkan 
sebagai kawasan konservasi tahun 2004, mencakup 
hampir seperempat wilayah kabupaten. Sebelum 
ditetapkan sebagai taman nasional, penebangan 
besar-besaran terjadi, dan saat ini sedang dalam 
proses pemulihan.

KALIMANTAN
TENGAH

KALIMANTAN
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JAVA SEA

PALANGKARAYA

TJILIK RIWUT
AIRPORT

PULANG
PISAU
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River
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Sebangau
River Kahayan
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Gambar 4

 Ibu Kota    Bandara     Ibu Kota Kabupaten    Pelabuhan

 Provinsi     Kabupaten Pulang Pisau     Kecamatan     Sungai     Hutan bakau

 Kubah gambut

 Taman Nasional Sebangau

   Batas kabupaten

 Kedalaman gambut
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 >200cm

 Cukup dalam dan dalam

 51-75cm or 75-200cm

 Dangkal

 26-50cm

 Sangat dangkal

 11-25cm

Gambar 2 —  Peta sebaran lahan gambut dan lokasi indikatif 
kubah gambut di Kabupaten Pulang Pisau

04 Gambaran umum

Gambar 3 —  Kehilangan hutan di kabupaten Pulang Pisau 
(2001-2012)
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Kurang lebih 70% wilayah Pulang Pisau adalah kawasan 
hutan (621,700 ha)3 yang diklasifikasikan antara lain 
sebagai hutan produksi, taman nasional atau wilayah 
konservasi (lihat gambar 5). Lalu, sisa wilayah yang tidak 
tergolong kawasan hutan diklasifikasikan sebagai areal 
penggunaan lain, mencakup pemukiman, perkebunan, 
peternakan, pertanian tanaman pangan, dan wilayah 
transmigrasi. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan, ada 15 konsesi perkebunan kelapa sawit 
besar yang berizin di lokasi seluas lebih dari 160.000 ha.4 
Banyak dari konsesi tersebut berada di lahan gambut, 
beberapa berbatasan dengan Taman Nasional Sebangau, 
dan dianggap telah menyebabkan kerusakan terhadap 
ekosistem penting.5 Antara tahun 2000 sampai 2012 
Kabupaten Pulang Pisau kehilangan 128.299 ha tutupan 
hutan atau rata-rata 10.692 ha/tahun, setara dengan 1% 
dari total luas kabupaten per tahun (lihat Gambar 3 dan 6).6

Kabupaten ini di aliri oleh dua sungai besar, yaitu Sungai 
Kahayan (panjang 600 km) dan Sungai Sebangau (panjang 
200 km), yang mengalir ke Selatan dan bermuara di Laut 
Jawa. Kedua sungai ini melayani rute transportasi penting 
untuk produksi komoditas. Sungai Kahayan adalah salah 
satu sungai terbesar di Kalimantan Tengah yang berhulu di 
wilayah pegunungan Kawasan Heart of Borneo. Alirannya 
menyediakan layanan primer untuk Kabupaten Pulang Pisau 
dan Palangka Raya (Ibu Kota Provinsi). Sungai Sebangau 
adalah sungai air hitam yang berliku-liku melalui rawa 
gambut dan hutan dimana terdapat populasi orangutan dan 
fauna lainnya. Kabupaten ini memiliki curah hujan tahunan 
sebesar 2.000 - 3.000 mm.7

PULANG
PISAU

 Taman nasional

 Hutan lindung

 Cagar alam

  Hutan produksi

Gambar 5  — Rencana tata ruang Pulang Pisau

Kondisi sosial ekonomi
Pertumbuhan Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) 
Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2013 mencapai 
6,98%, dengan nilai atas dasar harga konstan sebesar 
Rp 897.379.070.000,-8 Pemerintah kabupaten 
terus berusaha meningkatkan pertumbuhan PDRB 
sebesar 7,2% pada tahun 2015 dan 7,5% pada tahun 
2018.9 Sektor paling dominan dalam perekonomian 
kabupaten adalah pertanian, yang mencakup 
perkebunan, tanaman pangan, perikanan, kehutanan 
dan peternakan dengan kontribusi PDRB sebesar 
53,7% tahun 2013 (lihat Tabel 2).10 Perkebunan sendiri 
memberikan kontribusi sebesar 22,0% atau yang 
terbesar dibandingkan sektor lainnya. Sementara 
sektor perdagangan, hotel dan restoran adalah 
kontributor terbesar kedua (17,9%).11

Dari analisis ekonomi, sektor pertanian telah 
membuat perekonomian kabupaten secara umum 
memiliki daya saing yang lebih tinggi ketimbang 
perekonomian provinsi dan berpotensi untuk terus 
ditumbuhkan.12 Kemampuannya bertahan saat krisis 
ekonomi membuktikan ketahanannya terhadap 
guncangan eksternal.13

Penggunaan lahan di kabupaten ini didominasi 
oleh pertanian, dengan kelapa sawit dan karet 
sebagai komoditas utama. Mayoritas petani karet 
rakyat menggunakan lahan luas dan input yang 
rendah, hanya sedikit yang mempraktekkan sistem 
pertanian intensif, menggunakan bibit unggul, 
dan pupuk. Wilayah subur dataran rendah sekitar 
Sungai Kahayan digunakan masyarakat untuk 
membudidayakan padi, hortikultura dan peternakan 

yang merupakan sumber pendapatan penting bagi 
masyarakat setempat. Sebagian besar perizinan 
untuk perkebunan skala besar masih dalam proses 
karena adanya ketidakjelasan status kawasan. 
Sementara pertambangan dan industri pengolahan 
belum terlalu berkembang.

Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari 8 kecamatan, 95 
desa dan 4 kelurahan. Tahun 2013, jumlah populasi 
penduduknya sekitar 123.300 jiwa.15 Tahun 2012, 
tercatat sekitar 6.340 orang hidup di bawah garis 
kemiskinan atau sekitar 5,25% dari total penduduk 
kabupaten.16 Tingkat pengangguran di Kabupaten 
Pulang Pisau relatif rendah, hanya 2,59% pada tahun 
2012. Lebih dari separuh penduduknya bekerja di 
sektor pertanian.17 Sisanya bekerja di sektor jasa, 
perdagangan, hotel, restoran, pertambangan dan 
konstruksi.18

Meskipun ibu kota kabupaten ini hanya berjarak 
kurang lebih 150 km dari Palangka Raya (lihat Gambar 
4), masih ada masyarakat di kabupaten ini yang 
hidup terpencil dan terisolasi dengan akses terbatas 
pada pelatihan keterampilan dan kesehatan yang 
berkualitas. Pada tahun 2013, Kabupaten Pulang 
Pisau memiliki 31.500 rumah tangga19 yang 24.763 
diantaranya (79%) memiliki akses ke pasokan jaringan 
listrik yang disediakan PLN. Namun demikian, angka 
ini masih di atas rata-rata provinsi, yang hanya 
mencapai 65%.20

Pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pulang 
Pisau dijelaskan secara detil di Lampiran 2.

Pertanian 53.7%

Perdagangan, hotel dan restoran 17.9%

Konstruksi 10%

Jasa-jasa 8.7%

Industri pengolahan 5.8%

Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 1.9%

Transportasi dan komunikasi 1.7%

Pertambangan dan penggalian 0.2%

Listrik, gas dan air 0.2%

Total 100%

Pertanian

53.7%

Peternakan
3.7%

Perkebunan
22%

Kehutanan
3.7%

Perikanan
8.1%

Tanaman pangan
16.1%

Tabel 2 —  Kontribusi sektor pembangunan   
 terhadap PDRB Kabupaten Pulang   
 Pisau Tahun 201314

  Hutan produksi konversi

 Kawasan lainnya

 Desa

Gambar 6 — 
Perubahan tutupan 
hutan di Pulang 
Pisau 2000 - 2012
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Kotak 1

Proyek Pengembangan Lahan Gambut 
(PPLG)

Pada tahun 1995, Keputusan Presiden No. 82/1995 diterbitkan 
dan berisi arahan untuk perluasan lahan pertanian di 
Provinsi Kallimantan Tengah melalui konversi lahan seluas 1 
juta hektar. Sebagian besar lahan ini berupa rawa gambut. 
Cakupan wilayah kerjanya meliputi 3 kabupaten (Pulang 
Pisau, Kapuas, dan Barito Selatan), serta 1 kota (Palangka 
Raya). Hampir setengah dari lokasi PPLG  berada di Pulang 
Pisau, dan lebih dari dua per tiga wilayah Pulang Pisau 
adalah lokasi PPLG (618.543 ha). Namun, proyek ini kemudian 
dihentikan karena beberapa alasan. Salah satunya adalah 
faktor ketidaksesuaian lahan untuk pertanaman padi. 
Akibatnya, ratusan kilometer kanal besar dan kecil yang 
sudah dibangun menyebabkan kerusakan lingkungan yang 
serius akibat pengeringan gambut dan kebakaran yang 
terjadi berulang-ulang.21

Saat ini, pemerintah provinsi tengah mengidentifikasi 
bentuk-bentuk pemanfaatan terkini di lokasi PPLG.22

Dari temuan ini, pemerintah kabupaten sedang berusaha 
untuk memanfaatkan kembali lahan-lahan pertanian di dalam 
wilayah PPLG untuk budidaya padi karena adanya kebijakan 
nasional untuk ketahanan pangan. Namun, rencana ini harus 
dikaji secara teliti, terutama dari aspek kesesuaian lahan, 
agar terhidar dari kerugian investasi.

© CARE International Indonesia

Bab 4 Gambaran umum
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Stabilisasi dan revitalisasi sektor kehutanan harus menjadi 
prioritas Pemerintah Kabupaten agar sektor ini bisa 

menciptakan lapangan kerja, mengurangi emisi gas rumah 
kaca melalui pengelolaan lahan gambut, dan menambah 

cadangan kayu untuk generasi masa datang.

Kabupaten Pulang Pisau memiliki kawasan hutan negara seluas 621.700 
ha,23 terdiri atas hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi, 
atau mencakup sekitar 70% dari luas wilayah kabupaten (lihat gambar 6). 

Meskipun kawasan hutannya luas, kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB 
kabupaten terus menurun, mulai dari 4,9% ditahun 2009, menjadi 3,7% ditahun 
2013.24 Kinerja negatif ini diakibatkan oleh status kwasan yang tidak jelas, 
kurangnya pengelolaan kawasan hutan, pembalakan liar di kawasan hutan lindung, 
kebakaran hutan dan perluasan perkebunan baru. Bila dikelola dengan tepat, 
maka luasnya kawasan hutan ini bisa digunakan untuk mewujudkan pertumbuhan 
ekonomi hijau kabupaten. Maka dari itu, revitalisasi sektor kehutanan perlu 
diprioritaskan untuk membuka lapangan kerja dan mengurangi emisi gas rumah 
kaca, melalui pengelolaan lahan gambut dan penambahan cadangan kayu untuk 
generasi yang akan datang.

Pada dasawarsa terkahir, eksploitasi terhadap hutan 
produksi di Pulang Pisau oleh sektor swasta telah 
mengakibatkan ekosistem hutan terdegradasi tanpa 
menyisakan cadangan kayu bernilai ekonomi tinggi, 
sehingga kontribusi sektor kehutanan turun drastis. 
Bahkan, kabupaten yang dulunya penghasil kayu ini, 
sekarang kesulitan hanya untuk memenuhi permintaan 
bahan bangunan.25 Tidak ada satu pun konsesi 
penebangan atau hutan tanaman industri yang saat 
ini beroperasi. Akibatnya, sebagian besar kawasan 
hutan produksi rentan atas aktivitas ilegal karena 
kurangnya pengelola komersial yang memantau.

Tutupan lahan Pulang Pisau terdiri dari hutan 
gambut primer dan hutan gambut sekunder, semak, 
perkebunan dan persawahan. Berdasarkan Kajian 
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tahun 2014, 
perubahan tata guna lahan di lahan gambut dan 
hutan menjadi tantangan utama bila kabupaten ini 
ingin beralih ke model ekonomi yang berkelanjutan 
dan seimbang dengan pengelolaan lingkungan hidup. 
Pada tahun 2010 dan 2011 terjadi deforestasi dan 
degradasi hutan yang disebabkan oleh konversi 
hutan dan kebakaran hutan. Penambangan liar di 

hulu juga menyebabkan terjadinya degradasi sumber 
daya alam di hilir. Konversi tersebut membuat alih 
fungsi penggunaan lahan menjadi sumber terbesar 
emisi karbon di kabupaten ini. 

Sekitar 64% wilayah kabupaten ini adalah lahan 
gambut. Dengan cakupan sebesar itu diperlukan 
kecermatan dalam perencanaan dan pengelolaannya 
agar kelestarian ekosistem yang sensitif ini bisa 
terjaga.26 Umumnya lahan gambut berada di dalam 
kawasan hutan negara, termasuk Taman Nasional 
Sebangau, dimana 144.837 ha lahan gambut di 
dalamnya ada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau. 
Sebelum ditetapkan sebagai taman nasional, kawasan 
ini mengalami penebangan besar-besaran. Di luar 
taman nasional, lahan gambut kabupaten ini menjadi 
bagian dari Proyek Pengembangan Lahan Gambut 
Sejuta Hektar (PPLG) yang kemudian dihentikan 
(lihat Kotak 1). Proyek ini ditujukan untuk mengubah 
lahan gambut menjadi lahan produktif pertanian padi. 
Kini, wilayah PPLG sangat butuh rehabilitasi karena 
kondisinya yang kering akibat muka air tanah yang 
menurun karena pengeringan, dan menjadi rentan 
terhadap kebakaran tahunan di musim kemarau. 

DASAR PEMIKIRAN

5.1Kehutanan

Kebakaran yang selama ini terjadi telah menyebabkan 
menurunnya kesehatan masyarakat dan ekspor 
asap bahkan ke negara tetangga. Lahan gambut 
berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim 
global, mengingat tingginya karbon tersimpan dalam 
bentuk bahan organik. Sekarang, lahan gambut luas 
di kabupaten ini dalam kondisi memprihatinkan 
akibat kegiatan pertanian, perluasan perkebunan, 
pemukiman transmigrasi dan kebakaran lahan dan 
hutan. Mengingat pentingnya nilai ekologi dan 
ekonomi lahan gambut, maka ekosistem lahan 
gambut yang tersisa harus dipertahankan. Untuk 
menjawab tantangan ini, Dinas Perkebunan dan 
Kehutanan Kabupaten Pulang Pisau telah menetapkan 
visi untuk mengoptimalkan pengelolaan hutan 
berkelanjutan yang bisa menghasilkan kemakmuran 
bagi masyarakat.

Tujuan utama dari Rencana Strategis Dinas 
Perkebunan dan Kehutanan kabupaten adalah 
meningkatkan fungsi hutan untuk mengurangi 
jumlah lahan kritis. Hal ini dapat diwujudkan dengan 
mengikutsertakan masyarakat, kelompok tani dan 
pihak ketiga dalam kegiatan rehabilitasi lahan dan 

hutan, sambil memperbaiki pengelolaan hutan dan 
mengembangkan sistem perencanaan yang tepat.
Selain itu, dinas juga sedang meningkatkan upaya 
perlindungan sumber daya alam dan produksi dari 
hasil-hasil hutan. 

Untuk mencapai target ini, Dinas Perkebunan dan 
Kehutanan telah menetapkan kegiatan meliputi 
revitalisasi ekosistem hutan dan rehabilitasi lahan, 
perbaikan hidrologi lahan gambut dengan mengelola 
kanal yang ada, penghijauan dan penguatan lembaga 
pengelola hutan desa. Di perencanaan, pengelolaan 
dan pengembangan hutan, pemerintah kabupaten 
akan melakukan inventarisasi hutan, mencegah 
kebakaran lahan dan hutan, pembalakan liar, dan 
memfasilitasi pembentukan kesatuan pengelolaan 
hutan (KPH). Untuk memastikan bahwa masyarakat 
akan memperoleh manfaat dari program kehutanan di 
kabupaten, maka Dinas Perkebunan dan Kehutanan 
berencana untuk memperkuat kapasitas lembaga 
masyarakat dan memfasilitasi pelibatan warga, dan 
mendukung proses pengolahan dan pemasaran 
produk-produk hutan yang berkelanjutan.

© Benjamin Tular GGGI
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SEKILAS INTERVENSI
PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU

A © KFCP
B © KFCP

Revitalisasi sektor kehutanan di Pulang Pisau 
memerlukan upaya yang terkoordinasi untuk 
mengatasi dampak dari praktek penebangan yang 
tidak berkelanjutan di masa lalu. Kegiatan restorasi di 
Taman Nasional Sebangau menunjukkan bagaimana 
revitalisasi ekosistem bisa bekerja efektif. Strategi ini 
menguraikan intervensi skala kabupaten di luar taman 
nasional yang diharapkan bisa menyeimbangkan 
kebutuhan pembangunan ekonomi dan peningkatan 
pendapatan dengan regenerasi lahan gambut. 

Dua hambatan untuk memperbaiki pengelolaan 
lahan yang terus terjadi adalah ketidakjelasan 
status kawasan dan pendekatan pengelolaan hutan 
yang justru tidak menjawab kebutuhan masyarakat 
lokal. Oleh karena itu, strategi ini mengusulkan dua 
intervensi untuk merevitalisasi sektor kehutanan, 
pertama adalah pembentukan Kesatuan Pengelolaan 
Hutan (KPH) Pulang Pisau. Kedua, memfasilitasi 
pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

H1
Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan 
(KPH) Pulang Pisau

Pembentukan KPH merupakan prakarsa dari Pemerintah Pusat, 
Provinsi dan Kabupaten, dengan menggunakan dana dari 
pemerintah. KPH di Kabupaten Pulang Pisau akan merevitalisasi 
sektor ini dengan menciptakan sistem pengelolaan lahan gambut 
dan hutan yang lebih permanen, sehingga potensi konflik akibat 
tidak jelasnya status kawasan bisa dikurangi. Pembentukan KPH 
ini juga mendukung peningkatan produktivitas sektor kehutanan, 
misalnya dengan restorasi lahan gambut melalui pemberian ijin 
konsesi restorasi ekosistem.

H2
Fasilitasi pembangunan Hutan Berbasis 
Masyarakat

Masyarakat adalah aktor utama pengelolaan hutan dan lahan 
gambut yang berkelanjutan. Kehutanan berbasis masyarakat 
dirancang untuk memberi kejelasan batas lahan, sehingga bisa 
mengurangi konflik akibat ketidakjelasan status kawasan dan 
memperkuat pengelolaan kawasan hutan yang sebelumnya 
tidak memiliki rencana pengelolaan formal. Mendukung dan 
mempromosikan pengelolaan hutan berbasis masyarakat akan 
memungkinkan kabupaten ini untuk mencapai target yang 
ditetapkan rencana strategis sektor kehutanan. Langkah ini 
dibangun dari kesuksesan empat Hutan Desa yang ada dan 
bertujuan untuk mengembangkan jaringan hutan berbasis 
masyarakat di kabupaten ini. Tabel 3 —  Instrumen untuk menilai kinerja pertumbuhan 

ekonomi hijau Kabupaten Pulang Pisau di 
sektor kehutanan

Indikator

1

2

3

4

5

6

7

No.

Perubahan tahunan produksi sektor kehutanan 
(unit/tahun)

Perubahan tahunan kontribusi sektor kehutanan 
terhadap PDRB (Rp)

Investasi di sektor kehutanan (Rp)

Lapangan kerja yang disediakan sektor kehutanan 
(Jumlah individu)

Jumlah konflik tenurial di kawasan hutan 
(Jumlah kejadian)

Perubahan luasan lahan yang terdegradasi di dalam 
kawasan hutan (hektar)

Seluruh pemegang izin konsesi mematuhi tata ruang 
(Y/T)

Kehutanan  Sekilas intervensi

Kabupaten ini mengadopsi 
sistem lokal untuk mengelola 
hutan dan lahan gambut yang 

mengoptimalkan fungsi ekonomi, 
sosial dan ekologi hutan untuk 
generasi mendatang, sekaligus 
mengurangi kejadian kebakaran

— Ir. Slamet Untung Riyanto
Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan,

Kabupaten Pulang Pisau

b

a

Detail sektor pertumbuhan ekonomi hijau

Hasil pertumbuhan ekonomi
 hijau yang diinginkan
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Kehutanan 1

Membangun Kesatuan 
Pengelolaan Hutan (KPH) 
Pulang Pisau

Latar belakang 

Peraturan Pemerintah No. 6/2007 tentang Tata Hutan 
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta 
Pemanfaatan Hutan memperkenalkan bentuk Kesatuan 
Pengelolaan Hutan atau KPH sebagai unit kerja pemerintah 
yang dibentuk untuk memastikan pengelolaan sumber 
daya hutan yang berkelanjutan dan efisien. Daerah hutan 
lindung dan hutan produksi yang saat ini tidak dalam 
pengelolaan pemegang izin, sering mengakibatkan wilayah 
tersebut rentan atas kegiatan illegal dan mengancam 
keberlanjutan dari agenda pelestariannya. Tidak jelasnya 
hak dan akuntabilitas yang terbatas telah menyebabkan 
konflik lahan, sehingga lembaga kehutanan yang ada 
kerepotan untuk mengatasi masalahnya di lapangan.27 

Membentuk KPH adalah solusi strategis untuk mengatasi 
masalah serupa dengan memberi kepastian penggunaan 
lahan di dalam kawasan hutan. Upaya ini juga sejalan 
dengan tindakan prioritas menurut STRADA REDD+ maupun 
RAD-GRK Provinsi Kalimantan Tengah.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan pembentukan 
KPH sebagai prioritas nasional, seperti tercantum dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 
2010-2014.28 KPH bertanggung jawab mengadakan dan 
mengawasi pelaksanaan perencanaan sumber daya hutan, 
konservasi, pemanenan dan regenerasi yang dilakukan 
oleh pemegang izin komersial atau masyarakat atas 
nama pemerintah kabupaten untuk kepentingan publik. 

KPH memiliki beberapa kegiatan pengelolaan, meliputi 
perencanaan pemanfaatan hutan, penyusunan rencana 
pengelolaan hutan, pemantauan dan pengendalian 
pemegang izin, pemanfaatan hutan di daerah tertentu, 
rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan 
konservasi alam.29

Pembentukan KPH memungkinkan optimalisasi akses 
masyarakat terhadap sumber daya hutan dan membuka 
dialog penyelesaian konflik akibat ketidakjelasan status 
kawasan yang sudah berlangsung lama. Keterlibatan 
masyarakat lokal akan membantu membawa sektor 
kehutanan menuju pembangunan yang inklusif. Dalam 
konteks hutan produksi, KPH akan memberikan jaminan 
bagi calon investor atau perusahaan swasta yang ingin 
berinvestasi di sektor kehutanan atau konsesi restorasi 
ekosistem. Mengingat kebakaran hutan cenderung terjadi 
di kawasan hutan yang tidak memiliki izin, maka KPH 
bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pihak 
terkait untuk lebih proaktif dalam upaya pencegahan 
dan pengendalian kebakaran hutan.

Pembetukkan dan pengelolaan KPH ini berkontribusi 
langsung pada pencapaian target, sasaran dan indikator 
dari misi peningkatan kualitas lingkungan hidup di RPJMD 
Kabupaten Pulang Pisau 2013-2018. Pada tahun 2018, 
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah menargetkan 
35.300 ha hutan dan lahan yang direhabilitasi dan 100 ha 
kebakaran kawasan hutan yang tertangani. 

H1

Informasi awal

Berdasarkan Peta Rancang Bangun KPH dari Dinas 
Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, ada 4 wilayah 
yang dialokasikan untuk KPH: 2 produksi dan 2 lindung. 
Pemerintah kabupaten berencana untuk membentuk satu 
KPH produksi pada tahun 2015, yang dilanjutkan dengan 
satu KPH lindung,30 lalu dua lainnya. KPH bisa mendorong 
pengelolaan lahan gambut berkelanjutan karena didasarkan 
pada rencana tata ruang yang jelas untuk menghindari 
tumpang tindih dalam pengalokasian lahan.

Sebelum KPH dibentuk, semua kegiatan yang berhubungan 
dengan kehutanan di kabupaten dilaksanakan oleh Dinas 
Perkebunan dan Kehutanan KabupatenPulang Pisau. Saat 
ini,dinas fokus pada kegiatan rehabilitasi. Sementara itu, 
pengelolaan empat Hutan Desa di Kecamatan Kahayan 
Hilir, dijalankan oleh lembaga pengelola di masing-masing 
desa sesuai rencana pengelolaannya. 

Setidaknya satu KPH beroperasi dan 
dikelola secara efektif.

Hasil yang diharapkan

LANGKAH-LANGKAH KUNCI

H 1

Penyusunan rancangan teknis KPH Pulang Pisau. Dinas Kehutanan Provinsi 
akan menyiapkan rancangan teknis KPH dengan dukungan data dan 
informasi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XXI. Rancangan 
teknis dari KPH akan didasarkan pada analisis kondisi biofisik dan sosial 
di Kabupaten Pulang Pisau, disertai rekomendasi Bupati. Kemudian, 
dokumen ini akan disampaikan ke Gubernur, sebelum Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan memutuskan pembentukannya.

Penyusunan rencana pengelolaan KPH Pulang Pisau 10 tahunan disertai 
rencana pengelolaan tahunan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan 
No. 6/2010. KPH ini akan mencakup sejumlah besar lahan gambut sehingga 
rencana tersebut memerlukan pendekatan ekosistem terpadu untuk 
memastikan wilayah KPH terus memberikan jasa ekologis, sekaligus 
manfaat ekonomi. Rencana pengelolaan KPH sebaiknya, mencakup:

Perlindungan lahan gambut yang tersisa dan pemulihan fungsi lahan 
gambut terdegradasi dengan mendorong kegiatan sektor swasta yang 
fokus pada kegiatan restorasi, disamping mencegah dan mengendalikan 
kebakaran hutan dan lahan gambut.

Promosi kegiatan restorasi berbasis masyarakat dengan menanam jenis 
yang menghasilkan hasil hutan bukan kayu bernilai tinggi, seperti jelutung 
dan gemor, serta mendukung pertanian dan perkebunan yang cocok 
untuk lahan gambut yang berkelanjutan (paludikultur).

Rencana pembiayaan dengan mempertimbangkan kebutuhan lapangan, 
mempertimbangkan program pengembangan masyarakat yang sudah 
ada, dan menargetkan mekanisme pendanaan iklim/REDD+.

Rekrutmen dan pelatihan untuk pegawai KPH Pulang Pisau. Staf 
KPH diharapkan memiliki latar belakang tentang pengelolaan hutan, 
pemberdayaan masyarakat, kebijakan kehutanan, monitoring dan evaluasi, 
serta pengembangan usaha kehutanan.

Pelaksanaan rencana  pengelolaan  KPH  Pulang Pisau, meliputi 
pengelolaan hutan dan lahan gambut yang berkelanjutan, pemberdayaan 
masyarakat dan pengembangan usaha kehutanan. Diperlukan koordinasi 
kuat dengan semua pemangku kepentingan sejak proses pembentukan 
KPH. Pemantauan dan evaluasi akan memastikan bahwa pelaksanaan 
kegiatan sejalan dengan rencana pengelolaan, tetapi juga adaptif atas 
perubahan yang terjadi wilayah KPH dan sekitarnya.
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Latar belakang 

Masyarakat adat dan lokal yang tinggal di sekitar hutan 
umumnya bergantung pada hutan sebagai sumber mata 
pencahariannya. Partisipasi aktif mereka adalah faktor 
kunci suksesnya pengelolaan dan konservasi hutan yang 
berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Kehutanan 
No. 41/1999, maka Pemerintah Indonesia perlu mendorong 
partisipasi aktif masyarakat di sektor kehutanan.31 Selain itu, 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga telah 
menetapkan target untuk mengalokasikan 5,6 juta ha hutan 
kelola masyarakat melalui skema hutan kemasyarakatan, 
hutan desa dan hutan tanaman rakyat sampai dengan 
tahun 2030.32

Pemberian izin pengelolaan hutan desa merupakan 
mekanisme pemerintah untuk memungkinkan masyarakat 
mengelola kawasan hutan negara (baik hutan lindung 
maupun produksi) yang terletak di dalam atau sekitar 
desa mereka. Program ini diatur dengan Permenhut No. 
P.49/Menhut-II/2008 (sebagaimana telah diubah dalam 
Permenhut No. P.14/Menhut-II/2010 dan Permenhut No. 
P.53/Menhut-II/2011). Izin diberikan selama 35 tahun dengan 

kemungkinan perpanjangan. Hutan Desa diharapkan bisa 
mengakomodasi konteks lokal dalam pengelolaan hutan, 
memberi pendapatan tambahan, dan berkontribusi pada 
mitigasi perubahan iklim. Tapi, manfaat yang terpenting 
adalah memberi kejelasan hak bagi masyarakat lokal 
untuk mengelola hutannya.33 Memperkuat status dan peran 
masyarakat lokal dalam mengelola lahan dan hutan gambut, 
terutama pencegahan dan pengendalian kebakaran, adalah 
tindakan prioritas STRADA REDD + dan RAD-GRK Provinsi 
Kalimantan Tengah.

Hutan Desa adalah mekanisme yang menjanjikan solusi 
ekonomi, ekologi dan sosial sesuai kebutuhan di lapangan, 
termasuk menjembatani kepentingan lokal dan nasional. 
Skema ini memungkinkan pemanfaatan hasil hutan dan 
jasa ekosistem seperti pariwisata, pengaturan hidrologi, 
dan penyimpanan karbon. Pelibatan masyarakat juga 
memberikan nilai tambah berupa peningkatan ketahanan 
hutan dan rasa kepemilikan warga atas hutannya.

Kehutanan 2

Mempromosikan 
pembangunan hutan dan 
pengelolaan lahan gambut 
yang berbasis masyarakat

H2

Informasi awal

Saat ini, ada 4 hutan desa di Kabupaten Pulang Pisau, yaitu di: Desa 
Buntoi seluas 7.025 ha, Desa Mantaren I seluas 1.835 ha, Kelurahan Kalawa 
seluas 4.230 ha, dan Desa Gohong seluas 3.155 ha. Keempatnya dibentuk 
melalui dukungan Yayasan Betang Borneo dan Kelompok Kerja Sistem 
Hutan Kerakyatan. Karena menjadi perintis di Kalimantan Tengah, maka 
Kabupaten Pulang Pisau ditetapkan sebagai kabupaten percontohan untuk 
pengelolaan inisiatif hutan desa. Dukungan ini tetap dilanjutkan hingga 
sekarang melalui fasilitasi usulan sertifikasi jasa lingkungan dari Skema 
Plan Vivo. Skema ini adalah sebuah kerangka kerja untuk mendukung 
masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Sebagai kabupaten percontohan, inisiatif pembentukan hutan desa mulai 
bermunculan dari desa lain karena kebutuhan sendiri. Sekarang, ada 9 desa 
lain di Kecamatan Banama Tingang yang juga mengusulkan pembentukan 
hutan desa di wilayahnya. Proses verifikasinya ditargetkan untuk dilakukan 
tahun 2015. Hutan desa juga menjadi skema pengelolaan hutan yang bisa 
dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan wlayah penyangga 
kawasan konservasi, misalnya Taman Nasional Sebangau.

Jaringan pengelolaan hutan desa, yang 
setidaknya terdiri atas 13 hutan desa, dibentuk 

dan dikelola secara efektif.

Hasil yang diharapkan

LANGKAH-LANGKAH KUNCI

H 2

Penguatan kapasitas empat lembaga pengelola hutan desa 
yang sudah terbentuk. Pemerintahbisa bekerja sama dengan 
lembaga sawadaya masyarakat untuk memperkuat kapasitas 
lembaga pengelola tersebut dalam menjalankan rencana 
pengelolaannya.

Pembentukan sembilan hutan desa di Kecamatan Banama 
Tingang. Hal ini harus didasarkan pada pembelajaran dari 4 
Hutan Desa yang sudah ada di Kecamatan Kahayan Hilir. Selain 
itu, jaringan hutan desa tingkat kabupaten dan klaster bisnis 
berbasis pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan 
dibentuk.

Fasilitasi pelaksanaan rencana pengelolaan hutan desa, 
termasuk di dalamnya pengelolaan pendapatan, seperti 
penjualan hasil hutan bukan kayu, tebang pilih, ekowisata, dan 
potensi pembayaran jasa ekosistem (PES). Hal itu bisa dicapai 
dengan adanya akses ke pasar dan re-investasi pendapatan 
ke lembaga pengelolanya. Maka dari itu, penting untuk menilai 
peluang bisnis potensial dan rantai pasokan yang berkaitan 
dengan hasil hutan.

Fasilitasi pembuatan rantai pasokan untuk produk-produk 
hutan yang melibatkan lembaga pengelola, masyarakat dan 
pasar komersial. Pembentukan lembaga usaha bersama 
yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam lokal 
secara berkelanjutan akan mendorong pembangunan ekonomi 
masyarakat lokal. Dukungan pemerintah daerah dan pihak 
terkait lainnya tetap diperlukan untuk mengembangkan produk 
yang komersial serta untuk mengatasi biaya transaksi yang 
tinggi saat masuk ke sistem pemasaran baru.

Fasilitasi penyediaan akses pembiayaan untuk pelaksanaan 
rencana pengelolaan hutan desa. Sebelum pendapatan 
diperoleh, dukungan keuangan dibutuhkan untuk melaksanakan 
kegiatan di awal. Dana bisa berasal dari berbagai sumber, 
seperti dana filantropi, dana CSR sektor swasta, investor 
yang peduli, bank komersial atau bank pembangunan, serta 
lembaga keuangan lainnya.
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Pulang Pisau

Gambar 7 — Peta potensi KPH di Pulang Pisau
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Berdasarkan Peta Rancang Bangun KPH dari Dinas 
Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, ada 4 
KPH yang akan dibangun di Pulang Pisau: 2 KPH 
Produksi (unit 22 dan 27), dan 2 KPH Lindung 
(unit 23 dan 26) seperti ditunjukkan gambar 7. 
Pemerintah kabupaten akan membentuk 1 KPH 
Produksi pada tahun 2015, lalu 1 KPH Lindung, baru 
kemudian sisanya. Dukungan untuk hutan desa 
akan difokuskan pada penguatan kapasitas dari 4 
hutan desa yang sudah terbentuk di Desa Buntoi, 
Gohong, Mantaren I, serta Kelurahan Kalawa, sambil 
mendukung usulan warga untuk pembentukan 9 
hutan desa di Kecamatan Banama Tingang.

Lokasi intervensi 
pertumbuhan ekonomi 
hijau sektor kehutanan

 Implementasi intervensi

Pemangku Kepentingan kunci

Perencanaan dan pelaksanaan strategi ini membutuhkan kerjasama dari semua tingkat 
pemerintahan, perusahaan swasta, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Setiap 
perubahan kewenangan di pemerintah, sebagai akibat dari pelaksanaan UU No 23/2014, harus 
dipertimbangkan sebelum strategi ini dilaksanakan. Bagian ini mengidentifikasi pemangku 
kepentingan kunci di sektor kehutanan.

Pemerintah

Ada beberapa pemangku kepentingan kunci untuk pelaksanaan strategi ini. Pertama, 
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pulang Pisau yang bertanggung jawab 
membangun sektor kehutanan. Intervensi dan langkah-langkah kunci yang diusulkan 
strategi ini sesuai dengan rencana strategis dinas. Lalu di tingkat pemerintah provinsi 
dan pusat, maka Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah bertanggung jawab 
menyiapkan rancangan teknis dari KPH di Kabupaten Pulang Pisau.34 Rancangan ini harus 
mempertimbangkan rekomendasi dari Bupati Pulang Pisau serta data dan informasi dari 
Balai Pemantapan Kawasan Hutan XXI. Satuan Pengelolaan Taman Nasional Sebangau 
(di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) juga akan menjadi salah satu 
mitra penting di Pulang Pisau.

Swasta

Pada tingkat komersial, penting untuk mendorong sektor swasta berinvestasi di konsesi 
restorasi dan proyek REDD+ karena Kabupaten Pulang Pisau memiliki wilayah lahan 
gambut luas yang berperan penting dalam mewujudkan target penurunan emisi Indonesia. 
Selanjutnya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi dapat mendukung 
pengembangan hutan desa melalui program CSR mereka. Perkebunan kelapa sawit di 
Pulang Pisau, antara lain PT. Suryamas Cipta Perkasa, PT. Menteng Kencana Mas, PT. 
Karya Luhur Sejati dan PT. Bahaur Eka Sawit Tama.

Lainnya

Ada sejumlah lembaga 
swadaya masyarakat yang 
mendukung gagasan 
hutan kemasyarakatan 
di kabupaten, termasuk 
Kelompok Kerja Sistem 
Hutan Kerakyatan 
(POKKER-SHK) dan 
Yayasan Betang Borneo 
(YBB). Tahun 2013, dua 
lembaga ini, bekerjasama 
dengan Kemitraan dan 
USAID-IFACS, memperkuat 
kapasitas empat lembaga 
pengelola hutan desa 
di Desa Buntoi. Yayasan 
WWF Indonesia juga aktif 
mendukung ekowisata 
berbasis masyarakat dan 
proyek REDD + di Taman 
Nasional Sebangau. 

Waktu 
pelaksanaan

MEMBENTUK KESATUAN 
PENGELOLAAN HUTAN 
(KPH) DI KABUPATEN 
PULANG PISAU

PROMOSI PEMBANGUNAN 
HUTAN DAN 
PENGELOLAAN LAHAN 
GAMBUT BERBASIS 
MASYARAKAT
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DASAR PEMIKIRAN

Perikanan budidaya merupakan sistem produksi pangan 
yang tercepat pertumbuhannya di dunia35 dan salah 
satu sektor ekonomi pentingdi kabupaten dengan 

kontribusi sebesar 8,1% terhadap PDRB tahun 2013.36 Pada 
tahun 2007 Pulang Pisau sempat menjadi produsen perikanan 
terbesar di Kalimantan Tengah (15.889 ton atau 18% dari total 
produksi provinsi)37 dan komoditas utamanya adalah udang 
windu, udang vannamei, bandeng dan kepiting.38 Potensi 
untuk pengembangannya tergolong menjanjikan karena 
memiliki 86.000 ha perairan payau dan skema percontohan 
yang operasional di Kecamatan Kahayan Kuala.39 

Di lain pihak, perikanan budidaya dikenal sebagai 
pendorong utama hilangnya hutan mangrove,40 

khususnya di Indonesia, di mana lebih dari 50% 
pohon mangrove diubah menjadi tambak udang 
dan bandeng.41 Kerusakan ini beresiko tinggi karena 
hutan ini berperan untuk menyediakan barang 
dan jasa untuk perekonomian, seperti mendukung 
stabilitas pesisir, penahan alami gelombang laut 
dan badai, dan ketahanan pangan. Setidaknya 
80% tangkapan ikan komersial dunia bergantung 
pada hutan mangrove. Hasil konversi mangrove 
untuk budidaya sering kontraproduktif, misalnya, 
pembukaan hutan mangrove untuk budidaya 
udang di Delta Mahakam dan Bulungan-Tarakan 
Kalimantan Timur yang menyebabkan produktivitas 
tambak udang menurun dari 400 kg/ha/tahun, 
hingga kurang dari 100 kg/ha/tahun akibat buruknya 
kualitas air.42 Karena permintaan produk seafood 
cenderung meningkat di seluruh Indonesia seiring 

Pemerintah Kabupaten berharap sektor perikanan bisa 
berkontribusi lebih besar untuk pembangunan ekonomi 

kabupaten, menjadi sumber penghidupan untuk 
masyarakat, serta menjamin ketahanan pangan.

pertumbuhan penduduk, maka perlu pendekatan 
baru untuk menyeimbangkan perlindungan 
mangrove dan peningkatan produksi perikanan 
budidaya dalam jangka panjang.

Di Kabupaten Pulang Pisau, produksi ikan yang 
mencakup perikanan tangkap dan budidaya, telah 
diidentifikasi sebagai sektor yang strategis. Secara 
khusus, Pemerintah Kabupaten berharap sektor ini 
bisa berkontribusi lebih besar untuk pembangunan 
ekonomi kabupaten, membuka lapangan kerja 
dan sumber penghidupan untuk lebih banyak 
masyarakat, serta menjamin ketahanan pangan, 
baik di tingkat provinsi dan kabupaten. Saat ini, 
lebih dari 1.800 ha tambak dibuat, dimana 600 
ha diantaranya menggunakan APBD kabupaten, 
termasuk pembangunan saluran sepanjang 20 
km. Sisanya, dibuat sendiri oleh masyarakat 
secara swadaya. Pembangunan ini tidak hanya 

meningkatkan produksi tambak, tapi juga membuka 
lapangan kerja. Sejalan dengan itu, perluasan 
budidaya perikanan pesisir dan darat memang 
menjadi salah satu agenda pembangunan penting 
untuk Pemerintah Kabupaten.43 Keseriusan ini 
ditunjukkan dengan identifikasi sejumlah wilayah 
yang cocok untuk produksi44 yang dituangkan 
dalam studi kelayakan untuk pengembangan 
perikanan. Hasilnya diterjemahkan dalam Rencana 
Induk Pengembangan Minapolitan di Kabupaten 
Pulang Pisau. 

Karena perluasan budidaya perikanan sering 
menyebabkan gangguan ekosistem pesisir, 
terutama mangrove, maka pengembangan sektor 
ini perlu dilakukan dengan sangat hati-hati. Saat 
ini, degradasi lingkungan lebih karena kurangnya 
pemahaman tentang praktek budidaya yang baik 
dan dampaknya pada penurunan produksi.

Luasan Ekosistem Mangrove di pesisir Kabupaten 
Pulang Pisau seluas 25.762,79 ha, tersebar di semua 
pesisir, terutama di Sungai Hambawang, Sungai 
Bakau dan Cemantan. Ketebalannya relatif sedang, 
yaitu berkisar 200 - 700 m. Namun, keberadaannya 
terancam oleh perluasan tambak. Luasan potensi 
tambak di Kabupaten Pulang Pisau tersebar di Desa 
Kiapak, Papuyu III, Cemantan, Sei Bakau dan Sei 
Hambawang (Kecamatan Kahayan Kuala) dengan 

© CARE International Indonesia

luas sekitar 43.000 ha, dimana luasan eksisting 
baru mencapai 1.800 ha (4.19%). Jadi, masih ada 
95.81% luas tambak yang belum dimanfaatkan. Jenis 
yang sudah dikembangkan adalah udang windu, 
bandeng dan kepiting.45

Nilai biodiversitas mangrove untuk tingkat pohon 
di wilayah pesisir Pulang Pisau tergolong rendah, 
sehingga sangat rentan terhadap gangguan alam 
maupun manusia.46 Maka dari itu, kabupaten 
harus menyeimbangkan tujuan perluasan wilayah 
perikanan budidaya dan memastikan bahwa sistem 
produksinya tidak akan gagal akibat kerusakan 
lingkungan di masa depan. Dari perspektif 
perubahan iklim, hutan mangrove merupakan 
hutan yang paling kaya karbon di dunia. Hutan ini 
menyimpan karbon dua sampai empat kali lebih 
banyak dibanding hutan hujan tropis yang selama 
ini lebih dilindungi.47 Perlindungan mangrove sejalan 
dengan STRADA REDD+ dan RAD-GRK Provinsi 
Kalimantan Tengah. Dengan memberi contoh 
daerah yang kondisi mangrove alaminya masih 
baik, sementara praktek budidaya perikanan 
tetap berproduksi dan menghasilkan pendapatan 
tambahan, maka petani tambak bisa didorong 
untuk mengadopsi praktek budidaya yang lebih 
baik, sambil memperbaiki dan menjaga mangrove 
di wilayah sekitarnya.

5.2 Perikanan budidaya
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Bab 5.2

SEKILAS INTERVENSI
PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau berharap bahwa 
dalam waktu dekat, sektor perikanan budidaya akan 
menjadi salah satu kontributor utama pertumbuhan 
ekonomi dan membuka kesempatan kerja baru bagi 
masyarakat lokal. Perikanan budidaya juga telah 
dijadikan prioritas untuk ketahanan pangan di tingkat 
provinsi dan kabupaten. Namun, perluasan wilayah 
budidaya bisa menyebabkan dampak lingkungan yang 
serius, bahkan merusak keberlanjutan pertumbuhan 
ekonomi kabupaten. 

Di sisi lain, bila dikelola dengan tepat, maka 
perikanan budidaya bisa berperan penting untuk 
melestarikan keragaman hayati, menyediakan 
sumber mata pencaharian tambahan bagi 
masyarakat berpartisipasi dalam upaya konservasi, 
serta insentif dari perlindungan habitat atau spesies 
kunci. Untuk memadukan perikanan budidaya dan 
konservasi mangrove, strategi ini mengusulkan tiga 
intervensi berikut:

I1
Membangun sistem silvofishery di ekosistem 
mangrove yang sesuai

Sistem silvofishery atau wanamina adalah sistem perlindungan 
hutan mangrove dengan membuat tambak berbentuk saluran 
dimana keduanya bersimbiosis, sehingga diperoleh keuntungan 
ekologis dan ekonomis. Pendekatan ini tidak sesuai untuk semua 
tipe mangrove, sehingga wilayah sasaran harus ditentukan dengan 
analisis tata ruang. Setelah lokasi dipilih, sistem silvofishery yang 
sesuai harus dipilih berdasarkan karakteristik lingkungan dan daya 
dukung setempat. Setelahnya, lokasi itu dimasukanke rencana tata 
ruang wilayah kabupaten agar pelaksanaannya oleh masyarakat 
memiliki alas hukum yang jelas.

I2
Membuat kebijakan tentang budidaya 
perikanan yang berkelanjutan

Kerangka kebijakan nasional mendorong pemanfaatan sumber 
daya perairan secara berkelanjutan dan pengelolaan ekosistem 
mangrove. Kerangka kebijakan harus diterjemahkan ke dalam 
peraturan daerah yang sifatnya operasional. Peraturan ini akan 
mengatur insentif, dukungan teknis dan peningkatan kapasitas untuk 
perikanan budidaya yang berkelanjutan, klaster ekonomi perikanan, 
kepemilikan lahan untuk perikanan budidaya, dan sertifikasi produk 
yang diikuti dengan pengawasan untuk pemenuhan standarnya.

I3
Mengenalkan praktek pengelolaan yang baik 
(BMP) untuk komoditas perikanan

BMP akan mendorong produksi yang berkelanjutan dari komoditas, 
termasuk meningkatkan penetrasi pasar dan membuka akses 
layanan keuangan. Sebelum dijalankan, maka analisis rantai 
pasokan untuk setiap komoditas harus dilakukan untuk menjabarkan 
peluang yang ada untuk menambah pendapatan petani tambak. 
Setelahnya, barulah modul pelatihan disusun dengan melibatkan 
seluruh aktor yang aktif di rantai pasokan komoditas . Lalu, pelatihan 
diberikan melalui kelompok-kelompok petani yang sudah ada atau 
membentuk kelompok baru. Diharapkan kegiatan-kegiatan ini bisa 
mengurangi deforestasi hutan mangrove.

Tabel 4 —  Instrumen untuk menilai kinerja pertumbuhan 
ekonomi hijau Kabupaten Pulang Pisau di sektor 
perikanan budidaya

Indicator

1

2

3

4

5

6

No.

Perubahan tahunan produksi sektor perikanan 
(ton/year)

Perubahan tahunan kontribusi sektor perikanan 
terhadap PDRB (Rp)

Investasi di sektor perikanan (Rp)

Jumlah rumah tangga yang bekerja di sektor 
perikanan (Jumlah individu)

Luasan hutan mangrove (ha)

Seluruh pemegang izin usaha budidaya perikanan 
mematuhi tata ruang (Y/T)

Sektor perikanan budidaya 
yang efisien dan berkelanjutan, 

serta menghasilkan produk 
berkualitas dan benilai tinggi di 

lokasi yang tepat.

— Ir. H. Riduan Syahrani
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan,

Kabupaten Pulang Pisau

Perikanan budidaya  Sekilas intervensi
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Latar belakang

Alternatif pemanfaatan berkelanjutan dari budidaya tambak 
di ekosistem mangrove adalah silvofishery, sebagai 
bentuk budidaya input rendah yang mengintegrasikan 
tumbuhan mangrove dan tambak air payau.48 Dalam 
sistem silvofishery, teknik budidayanya meniru fungsi 
ekosistem alami, sehingga inputnya rendah, dan dampak 
lingkungannya minimal.49 Sistem budidaya terpadu ini 
bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, menghindari 
penggunaan bahan kimia secara berlebihan, mengurangi 
limbah dan mendaur ulang nutrisi. Sistem silvofishery 
memadukan pendekatan konservasi dan pemanfaatan, 
memelihara mangrove dalam keadaan relatif utuh,  serta 
memanfaatkan nilai ekonomi dari budidaya air payau. 

Pembangunan sistem silvofishery memerlukan analisis 
tata ruang untuk mengidentifikasi lokasi yang sesuai untuk 
komoditas tertentu berdasarkan parameter lingkungan, 
sosial dan budaya. Setiap program silvofishery harus 
terintegrasi dengan perencanaan pesisir yang sesuai, 
mempertimbangkan tujuan sosial ekonomi, karakteristik dan 
daya dukung lingkungan. Sistem ini dibuat menggunakan 

pendekatan padat karya, sehingga lebih cocok untuk 
diusahakan oleh individu, keluarga atau komunitas.50 

Sistem ini tidak bisa dikembangkan di semua lokasi, 
sehingga masyarakat, pihak swasta, dan pemerintah 
harus melakukan evaluasi atas biaya investasi dan potensi 
komoditasnya agar keputusan yang diambil didasarkan 
atas informasi yang tepat.

Pelaksanaan silvofishery bisa menambah pendapatan petani 
tambak dan memungkinkan adanya diversifikasi produk 
dari hutan mangrove, misalnya kayu bakar. Pendekatan 
ini juga mengurangi potensi konflik antara pemanfaatan 
dan perlindungan sumber daya alam, memastikan hutan 
mangrove terus menyediakan jasa ekosistem, termasuk 
penyerapan karbon, ketahanan wilayah pesisir, dan tempat 
pemijahan bagi banyak jenis ikan laut, terutama yang 
sifatnya komersial. Ini berarti sistem silvofishery bisa 
memungkinkan penambahan produksi yang signifikan 
dan pembukaan lapangan kerja yang lebih luas dibanding 
sistem tambak lainnya.51

Informasi awal 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang didukung Program USAID 
IFACS, telah mengidentifikasi luas deforestasi hutan mangrove sekunder 
di Pulang Pisau. Antara tahun 2010-2011, 14.992 ha mangrove hilang, 
sehingga penghentian deforestasi di ekosistem mangrove dianggap 
sebagai kebutuhan mendesak.52

Pemerintah Pulang Pisau telah mengkaji aspek keruangan untuk sektor 
perikanan budidaya di wilayah pesisir dan daratan. Kajian ini harus 
dilaksanakan segera dilaksanakan agar pembangunan perikanan budidaya 
serta pengoperasiannya bisa berkelanjutan. Rehabilitasi mangrove telah 
dibahas, namun pendekatan yang tepat di lapangan belum ditemukan.

Perikanan budidaya 1

Membangun sistem 
silvofishery di ekosistem 
mangrove yang sesuai

I1
Setidaknya 1.000 ha tambak silvofishery 

dibangun di lokasi yang sesuai.

Hasil yang diharapkan

Penentuan lokasi silvofishery yang cocok berdasarkan 
analisis keruangan untuk memastikan rencana 
pengembangannya sesuai dengan daya dukung 
lingkungan, misalnya menggunakan siting tools. 
Analisis dilakukan untuk memperkirakan interaksi 
antara parameter keragaman hayati, biofisik, dan 
hidrofisik, sehingga bisa diketahui lokasi yang paling 
tepat untuk komoditas atau kegiatan tertentu. Hal 
yang harus diperhatikan bahwa setiap komoditas 
punya perbedaan kebutuhan.53

Penentuan tipe silvofishery yang cocok untuk lokasi 
tertentu dengan mengidentifikasi karakteristik dan 
daya dukung lingkungan dari lokasi tersebut. Hal ini 
sangat penting mengingat pengembangan silvofishery 
memerlukan modifikasi bentang lahan yang cukup 
luas dan kemampuan untuk mengelola tambak 
dalam siklus produksi yang mirip miniatur ekosistem. 
Sejumlah faktor kuncij uga perlu dipertimbangkan, 
seperti tipe mangrove dan distribusinya, rasio antara 
mangrove dengan air, elevasi, dan jarak ke sumber air.

Promosi sistem silvofishery dengan menyediakan 
perbandingan analisis manfaat dan biaya antara 
sistem ini dengan budidaya tambak konvensional. 
Hasilnya akan dimanfaatkan oleh petani tambak, 
pihak swasta dan pemerintah untuk mengambil 
keputusan berdasarkan informasi yang tepat.

Penyatuan peta kesesuaian lahan untuk sistem 
silvofishery dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Pulang Pisau, sehingga ada jaminan 
hukum bagi petani tambak, pihak swasta dan 
pemerintah untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan.
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Perikanan budidaya 2

Membuat peraturan daerah 
tentang budidaya perikanan 
yang berkelanjutan

Latar belakang

Kebijakan tentang perikanan di banyak 
negara berkembang umumnya mengatur 
tentang intensifikasi dan ekstensifikasi 
dari budidaya perikanan.54 Di Indonesia, 
pembangunan sektor perikanan sudah 
lebih memperhatikan pemanfaatan sumber 
daya perairan secara berkelanjutan, seperti 
yang diamanatkan Undang-Undang No. 
31/2004 tentang Perikanan. Pemerintah 
Provinsi bertanggung jawab untuk 
melaksanakan undang-undang itu bekerja 
sama dengan Pemerintah Kabupaten. 
Khusus untuk budidaya perikanan di 
pesisir, maka pengembangan tambak di 
ekosistem mangrove sudah diatur dalam 
Peraturan Presiden No 73/2012 tentang 
Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem 
Mangrove.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 
38/2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan, maka Pemerintah Kabupaten 
bisa menyusun peraturan untuk mendorong 
iklim investasi yang kondusif untuk 
budidaya perikanan. Termasuk di dalamnya 
adalah mendorong pengembangan 
koperasi dan klaster ekonomi berbasis 

perikanan, memperjelas kepemilikan lahan 
untuk budidaya perikanan, memberi izin 
bagi masyarakat yang berkomitmen untuk 
mengembangkan budidaya perikanan 
yang berkelanjutan, menerapkan praktek 
pengelolaan perikanan berbasis masyarakat 
dan mendukung pengaturan sertifikasi, 
seperti Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang 
Baik (CBIB).55

Peraturan daerah tentang budidaya 
perikanan berkelanjutan bertujuan untuk 
menghindari praktek eksploitatif yang 
menyebabkan kerusakan permanen 
terhadap lingkungan dan konsekuensi 
negatif jangka panjang bagi perekonomian 
dan kesejahteraan masyarakat. Peraturan 
ini akan mengurangi gangguan atas 
ekosistem pesisir, yang akan membantu 
perlindungan keragaman hayati laut dan 
mendukung kapasitas reproduksi dan 
distribusi beragam jenis ikan. Selain itu, 
peraturan ini akan menciptakan mata 
pencaharian berkelanjutan dan mendukung 
ketahanan pangan.

Informasi awal 

Pemerintah Pulang Pisau telah mengembangkan rancangan peraturan daerah 
(raperda) kabupaten tentang perikanan. Raperda ini telah diajukan ke legislatif untuk 
dibahas. Sebelumnya, pemerintah kabupaten juga sudah membuat Rencana Induk 
Minapolitan pengembangan sektor perikanan.56 Rencana ini baru disusun dan baru 
mulai dilaksanakan.57 Meskipun di tingkat nasional sudah diamanatkan dalam undang-
undang dan peraturan lainnya,58 namun pengaturannya secara teknis belum disusun, 
terutama untuk pengembangan tambak di pesisir. Hingga saat ini, tidak ada lembaga 
swadaya masyarakat yang membantu pemerintah kabupaten untuk mengembangkan 
sektor budidaya perikanan di pesisir.59

Seluruh pemegang izin baru untuk budidaya 
perikanan mematuhi peraturan daerah tentang 

budidaya perikanan yang berkelanjutan.

A © Sukses Mina
B © Indeks Budidaya

a

b

Hasil yang diharapkan
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Pengkajian rancangan peraturan daerah (raperda) 
kabupaten tentang perikanan untuk memastikan 
integrasi aspek perlindungan lingkungan dan 
keberlanjutan. Upaya ini membutuhkan koordinasi 
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 
memastikan bahwa pembangunan dan perluasan 
tambak akan memberikan dampak positif bagi 
perekonomian dan lingkungan.

Advokasi pembahasan raperda dan penetapannya 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan. Setelah 
peraturan ini disahkan, maka pemerintah bisa 
fokus dengan perizinan lokasi, sertifikasi untuk 
cara budidaya ikan yang baik, dan secara teratur 
mengevaluasi kinerja pemegang ijin.
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Perikanan budidaya 3

Mengenalkan praktek 
pengelolaan (BMP) yang baik 
untuk komoditas perikanan

Latar belakang 

BMP untuk komoditas perikanan memberi 
panduan rinci tentang konstruksi kolam, 
kegiatan pra-panen (operasional) dan 
paska-panen (pengolahan) dari komoditas 
yang dibudidayakan. Panduan ini sifatnya 
spesifik untuk setiap komoditas dan 
didasarkan pada pengetahuan ilmiah 
terkini dan disesuaikan dengan kapasitas 
dan pengetahuan masyarakat setempat.60 

Panduan ini bersifat adaptif sehingga bisa 
disesuaikan dengan kondisi lapangan.61 

Meningkatnya kesadaran tentang dampak 
lingkungan dari budidaya perikanan yang 
tidak berkelanjutan, telah mendorong 
diterapkannya sertifikasi untuk komoditas 
perikanan budidaya.62

Pelatihan petani tambak tentang 
BMP sangat penting untuk menjamin 
keberlanjutan dari usaha budidaya 
mereka sendiri. Pendekatan yang efektif 
meliputi sekolah lapang yang mendukung 
partisipasi yang adil dan inklusif, terutama 
dari perempuan dan petani yang miskin 
atau rentan. Sekolah lapang bisa berjalan 
efektif dengan menyediakan model yang 
dapat ditiru oleh petani lain. Model ini 

dikembangkan sendiri oleh petani peserta 
sekolah lapang. Pelatihan tentang cara 
mendapat sertifikasi perikanan (misalnya 
CBIB) penting untuk dilakukan bekerja 
sama dengan pihak swasta. Selanjutnya, 
perbaikan rantai pasokan harus diterapkan 
untuk mempromosikan tanggung jawab 
sosial, pengelolaan proses pengambilan 
keputusan yang inklusif. 

Diharapkan BMP akan memperkuat 
masyarakat pesisir sebagai penanggung 
jawab utama pengelolaan sumber daya 
lokal dan mengurangi jumlah polutan 
akibat pelepasan nitrogen dan fosfor 
dalam jumlah besar serta sisa makanan 
ikan. Pelaksanaan BMP akan meningkatkan 
produktivitas tambak, dan mendukung 
ketahanan pangan. Jika BMP sesuai dengan 
penerapan standar perikanan, maka nilai 
jualnya akan naik dan akses ke pasar akan 
lebih baik. BMP juga bisa mereduksi emisi 
gas rumah kaca (misalnya, 50% tambak 
masyarakat yang dihijaukan dengan 
mangrove), maka opsi untuk pendanaan 
karbon bisa dicari.

Informasi awal  

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pulang Pisau, Pemerintah 
Kabupaten menetapkan tujuan utama budidaya perikanan, yaitu peningkatan 
produktivitas, akses ke pasar dan fasilitas.63 Namun, hingga sekarang belum ada 
lembaga swadaya masyarakat atau mitra pembangunan lain yang bekerja di Pulang 
Pisau untuk mendukung budidaya perikanan di pesisir, sehingga pelatihan untuk 
petani skala kecil menjadi tantangan. Namun, ada modul-modul perikanan budidaya 
yang bisa jadi acuan bagi pemerintah kabupaten saat mengembangkan panduan, 
khususnya untuk Pulang Pisau.64

Analisis pasar dan rantai pasokan dari komoditas 
terpilih untuk mengidentifikasi titik kritis dimana 
perubahan secara bertahap dalam praktek 
pengelolaan akan memberikan peningkatan 
pendapatan untuk petani tambak.

Pebuatan modul BMP yang sesuai untuk lokasi dan 
komoditas di Pulang Pisau.

Pendampingan dan pelatihan yang memungkinkan 
petani tambak menerapkan BMP dan memperoleh 
sertifikasi. Hal ini termasuk pelatihan untuk pelatih, 
penguatan kelompok atau membentuk kelompok 
yang baru, melaksanakan program sekolah lapang, 
menghubungkan petani tambak dengan pasar.

Mencari opsi pendanaan karbon dan pengumpulan 
informasi penting tentang laju dan penyebab 
deforestasi hutan mangrove di wilayah target.

01

02

03

04

Setidaknya 25% petani tambak mengadopsi 
BMP dan memperoleh sertifikasi budidaya 

perikanan yang berkelanjutan.

Hasil yang diharapkan
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Dinas Kelautan dan Perikanan telah melakukan studi 
kelayakan untuk mengembangkan zonasi perikanan 
dan minapolitan. Studi ini menjadi dasar pembangunan 
budidaya perikanan di Kabupaten Pulang Pisau. Lahan  
yang cocok harus memenuhi persyaratan aspek ekologis 
(bio-fisik), ekonomis, sosial dan legal. Dari kajian kelayakan 
dan konsultasi publik, maka rencana wilayah budidaya air 
payau di Kabupaten Pulang Pisau meliputi daerah Papuyu 
III, daerah sekitar Cemantan dekat dengan Sungai Sawo, 
daerah sekitar Sei Hambawang dan Sei Bakau, serta daerah 
sekitar Kiapak.65 Lokasi tambak ini diarahkan untuk tidak 
mengkoversi hutan mangrove dan berada di belakang zona 
sempadan pantai. Luas keseluruhan mencapai 6.017 ha.66 

Hasil-hasil pengkajian bisa dilihat di Gambar 8.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Pulang Pisau, pembangunan minapolitan dibagi menjadi 
tiga wilayah pengembangan,67 yaitu:

• Wilayah pengembangan I

 Di sekitar Kelurahan Pulang Pisau.

• Wilayah pengembangan II

 Di sekitar Bawan.

• Wilayah pengembangan III

 Kecamatan Kahayan Kuala, Pandih Batu, Maliku  

 dan Sebangau Kuala, dengan Pangkoh sebagai pusat  

 pengembangan.

Selain itu, Rencana Induk Minapolitan, menetapkan dua 
zona nelayan tradisional:

• Zona nelayan tradisional IA 

 (0-3 mil laut dari pinggir pantai) untuk nelayan dengan  

 modifikasi alat tangkap dan perahu tradisional tanpa  

 motor dengan panjang tidak lebih dari 10 m.

• Zona nelayan tradisional IB

 (3-4 mil laut dari pinggir pantai) untuk nelayan dengan  

 modifikasi alat tangkap, perahu nelayan dengan atau  

 tanpa motor dan panjang tidak lebih dari 12 m atau 5 GT,  

 dan purse seine dengan ukuran kurang dari 150 meter.

Lokasi intervensi 
pertumbuhan ekonomi hijau 
sektor perikanan budidaya

Pemangku Kepentingan kunci

Perencanaan dan pelaksanaan dari strategi ini akan membutuhkan kerjasama semua 
tingkat pemerintahan, sektorswasta, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Setiap 
perubahan kewenangan di pemerintah, sebagai akibat dari pelaksanaan UU No 23/2014, 
harus dipertimbangkan sebelum strategi ini dilaksanakan. Bagian ini mengidentifikasi 
pemangku kepentingan kunci di sektor budidaya perikanan.

Pemerintah

Dinas Kelautan dan Perikanan adalah koordinator pelaksanaan strategi ini untuk sektor 
perikanan. Instansi pemerintah terkait lainnya adalah Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah dan Badan Lingkungan Hidup yang akan menyelaraskan pembangunan sektor ini 
dengan program pemerintah lainnya. Dinas Pekerjaan Umum bertanggung jawab untuk 
memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendukung budidaya perikanan dan juga 
mengendalikan tata ruangnya. Dalam konteks pemerintahan, maka Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) berperan penting dalam pengesahan peraturan daerah.

Kerjasama juga diperlukan dengan Pemerintah Provinsi, melalui Dinas Kelautan dan 
Perikanan. Sementara di tingkat nasional, otoritas perikanan di Indonesia adalah 
Kementerian Kelautan dan Perikanan, terutama Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

Swasta

Sebagian besar produk perikanan laut dan pesisir Pulang Pisau dijual ke pedagang 
Banjarmasin (Kalimantan Selatan). Lalu, produk ini dijual kembali ke konsumen di 
Kalimantan Tengah. Sisanya dijual di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kecamatan Kahayan 
Kuala. Pembeli di TPI lalu menjual produknya ke penjual ikan di pasar tradisional. Tidak 
ada pabrik pengolahan perikanan di Kabupaten Pulang Pisau. Beberapa perusahaan 
seperti PT. Ebi Mas Besar, PT. Kalimantan Fishery, PT. Kalimantan Raya Megah Fishery, 
yang semuanya berlokasi di Banjarmasin, bisa saja memperluas usahanya ke Pulang Pisau.

Lainnya

Lembaga swadaya 
masyarakat bisa berperan 
mendampingi masyarakat. 
Pemerintah bisa meminta 
atau memberikan 
rekomendasi tertulis untuk 
mereka, terutama yang 
memiliki pengalaman 
sebagai mitra pemerintah 
dalam pelaksanaan 
program pengembangan 
budidaya perikanan.

 Intervensi implementasi

  Budidaya ikan di laut

  Pariwisata di laut

  Desa berbasi perikanan

  Pelabuhan

  Fasilitas docking di sungai

  Pusat produksi

  Tutupan bakau 2010

  Sungai

   Sea boundary

Gambar 8 — Peta wilayah potensi pengembangan budidaya perikanan

PULANG PISAU

   Wilayah prioritas budidaya perikanan

  Wilayah pengembangan I

  Wilayah pengembangan II

  Wilayah pengembangan III

  Jalur pelayaran nasional

  Lokasi penangkapan ikan tradisional IA

  Lokasi penangkapan ikan tradisional IB

  Lokasi rumpon

  Zona konservasi laut

Bab 5.2 Perikanan budidayaDetail sektor pertumbuhan ekonomi hijau

Waktu
pelaksanaan

MEMBANGUN SISTEM 
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BUDIDAYA PERIKANAN YANG 
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DASAR PEMIKIRAN

S ebagai tulang punggung perekonomiankabupaten dengan kontribusi 
sebesar 22% terhadap PDRB,68  pembangunan sektor perkebunan terus 
dipacu oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Untuk komoditas 

perkebunan yang diproduksi masyarakat, karet menjadi komoditas utama, 
dengan total luas wilayah tanam 38.166 ha pada tahun 2013, setelahnya 
adalah kelapa (16.437 ha) dan kopi (845 ha).69 Total luas wilayah kabupaten 
yang ditanami kelapa sawit oleh 15 perusahaan pemegang izin konsesi adalah 
sekitar 166,198 ha (sekitar 18% dari total luas wilayah kabupaten).70 Empat 
perusahaan diantaranya sudah aktif beroperasi di lahan seluas 79.973 ha dan 
dalam proses mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU).

Pemerintah Kabupaten 
telah menetapkan visi 

untuk membangun 
perkebunan yang 

berkelanjutan, sambil 
meningkatkan 

pendapatan masyarakat 
lokal dari sektor ini.

Pada tahun 2013, ada sekitar 21.625 rumah tangga 
pertanian (RTP) di Pulang Pisau,71 dimana 15.641 
RTP yang mengusahakan kebun skala kecil.72 
Lalu, kurang lebih 53% (11.537 RTP) diantaranya 
mengusahakan karet, 23.99% (5.188 RTP) mengelola 
kelapa,73 12% RTP (2.544 RTP) mengusahakan 
kopi, dan terakhir 4% saja (895 RTP) yang 
membudidayakan kelapa sawit.74

Ketidakjelasan status kawasan serta batas-
batasnya di lapangan menjadi kendala utama 
untuk perluasan perkebunan kelapa sawit yang 
berkelanjutan. Hal ini mengakibatkan proses 
pembersihan lahan perkebunan (land clearing atau 
dikenal dengan LC) sulit dibedakan dengan proses 
perusakan hutan, lahan gambut dan ekosistem 
yang dilindungi. Kewajiban untuk menyelesaikan 
HGU yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan 
Negara sebelum mulai berkegiatan, juga terkedala 
akibat persoalan status kawasan ini. Akibatnya, 
muncul ketidakpastian atas hak-hak masyarakat 
dan perusahaan. Bagi investor, ketidakpastian ini 
dikenali sebagai resiko yang umumya dihindari. 

Karena itu, menyelesaikan status kawasan dan 
memperbaiki sistem perijinan di sektor perkebunan 
harus menjadi prioritas dan terintegrasi dalam 
tata kelola hutan dan lahan gambut. Perbaikan 

© Humaspro Pulang Pisau

ini diharapkan bisa memperbaiki kinerja sektor 
perkebunan, terutama aspek pengelolaan 
dampak sosial dan lingkungan hidup, sekaligus 
memberi iklim yang kondusif bagi investor dalam 
jangka panjang. Pada tahun 2013, masyarakat 
dari 15 desa berdemonstrasi menentang konsesi 
kelapa sawit yang lokasinya ada di tanah milik 
masyarakat lokal dan hutan adat.75 Mengingat 
lokasi perkebunan kelapa sawit cenderung meluas, 
maka kejelasan status kawasan dibutuhkan dengan 
cara menyelesaikan tata ruang kabupaten dan 
melaksanakan peninjauan perizinan secara 
menyeluruh (lihat bab lintas sektor).

Konversi lahan gambut menjadi perkebunan kelapa 
sawit mensyaratkan proses pengeringan dan 
pembersihan biomassa di atas permukaan tanah. 
Proses ini menyebabkan kerusakan lingkungan 
yang signifikan karena adanya pelepasan 
CO2 yang tersimpan di gambut dan terjadinya 
pengamblasan, yang kemudian menyebabkan 
merosotnya produktivitas lahan karena tidak bisa 
lagi digunakan untuk produksi pertanian.76 Artinya, 
pengembangan perkebunan kelapa sawit di lahan 
gambut sebaiknya dihindari.

Strategi peningkatan produksi komoditas yang 
dikelola masyarakat di Pulang Pisau umumnya 
masih bersifat ekstensif, sehingga produktivitas 
per hektarnya tergolong rendah, baik untuk 
karet (400 kg/ha/tahun), kelapa (1.000 kg/ha/
tahun) dan kopi (150 kg/ha/tahun).77 Produksi 
yang rendah disebabkan oleh banyak faktor, 
terutama penggunaan benih berkualitas buruk 
dan kurangnya keahlian teknis.78 Tidak adanya 
kelembagaan koperasi untuk petani juga membatasi 
daya tawar mereka atas penentuan harga jual 
komoditas.79 Ada juga tantangan spesifik untuk 
setiap komoditas, yaitu:

•  Banyak masyarakat yang masih mengadopsi bentuk 
budidaya hutan karet karena tidak membutuhkan 
pengelolaan secara intensif. Akses mereka ke pasar 
sebagian besar melalui tengkulak yang menerapkan 
harga beli yang rendah.80 Harga yang rendah diatasi 
masyarakat dengan mencampur bahan olah karet 
(Bokar) dengan air atau bahan lainnya.81 Praktek 
pencampuran ini justru semakin menambah rendah 
harga jual di tingkat petani. Dua pabrik karet di 
Kabupaten Pulang Pisau sedang dibangun dan 
diharapkan bisa beroperasi secepatnya. 

•  Kelapa masih dibudidayakan secara tradisional, 
menggunakan varietas tanaman yang hasil 
produksinya tidak terlalu tinggi, dengan sedikit atau 
tanpa input sama sekali. Akibatnya, produksi kelapa 
kering jauh dibawah varietas hibrida unggul. Hasil 
produksi umumnya langsung dijual ke pengumpul, 
tanpa ada proses untuk diolah menjadi kelapa 
kering (kopra) atau minyak kelapa yang harganya 
lebih mahal.

•  Kopi umumnya dibudidayakan sebagai tanaman 
tumpangsari dengan kelapa dan karet. Di Pulang 
Pisau, Kecamatan Maliku dan Pandih Batu memiliki 
perkebunan kopi robusta. Jenis tanaman kopi 
ini dikenal kuat dan tahan penyakit dan hama. 
Meskipun lahan tersedia, namun produksinya 
masih rendah karena faktor keterbatasan modal, 
keasaman tanah dan kurangnya informasi tentang 
permintaan pasar.82

Pemerintah Kabupaten telah menetapkan visi 
untuk membangun perkebunan yang berkelanjutan, 
sambil meningkatkan pendapatan masyarakat 
lokal dari sektor ini. Untuk itu, upaya untuk beralih 
dari agrobisnis ke agroindustri, dan peningkatan 
produktivitas adalah dua misi utama pembangunan 
sektor perkebunan.83

5.3 Perkebunan
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Di Kabupaten Pulang Pisau, pertanian masyarakat 
berperan penting dalam pembangunan ekonomi. 
Potensinya masih bisa ditingkatkan, melalui 
intensifikasi, BMP, dan perbaikan rantai pasokan 
komoditas. Untuk itu, strategi ini mengusulkan 
peningkatan produktivitas perkebunan rakyat 
untuk komoditas karet, kelapa dan kopi. Seiring 
dengan meningkatnya jumlah permintaan minyak 
sawit yang diproduksi dari perkebunan yang 
dikelola secara berkelanjutan, maka pemerintah 
kabupaten perlu memastikan perkebunan kelapa 

sawit telah dikembangkan dan dikelola sesuai 
peraturan daerah provinsi tentang pengelolaan 
perkebunan berkelanjutan. Strategi ini mengusulkan 
perluasan perkebunan kelapa sawit yang dikelola 
secara berkelanjutan, menghindari lahan gambut 
dalam dan menargetkan wilayah dengan nilai 
konservasi rendah, misalnya lahan kritis. Strategi 
ini mengusulkan intervensiberikut untuk memastikan 
sektor perkebunan bisa berkontribusi positif pada 
pertumbuhan ekonomi hijau:

K1
Meningkatkan produktivitas perkebunan 
rakyat untuk komoditas karet, kelapa dan kopi

Pelatihan bagi petani agar mereka bisa mengadopsi BMP akan 
meningkatkan produktivitas, mengurangi emisi dan dampak 
lingkungan lainnya. Lalu, melalui pendekatan bisnis inklusif atau 
Inclusive Business Approach (IBA), pendapatan petani diharapkan 
bisa bertambah dari produk berkualitas tinggi. Pengembangan 
kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan kabupaten dan 
menggunakan pendekatan sekolah lapang akan meningkatkan 
kinerja petani karet, kelapa dan kopi. Mekanisme penetapan harga 
yang didasarkan pada kualitas akan menambah penghasilan 
petani apabila mereka mengadopsi BMP dan IBA. Untuk itu, akses 
petani terhadap jasa keuangan harus dibuka sehingga mereka 
mampu memperoleh teknologi yang lebih baik untuk mengelola 
lahan, memperbaiki teknik budidaya tanaman, dan menghasilkan 
produk berkualitas tinggi.

K2
Mendukung perluasan perkebunan kelapa 
sawit yang berkelanjutan

Kabupaten Pulang Pisau berpotensi untuk meningkatkan produksi 
kelapa sawit sambil mengurangi dampak negatif atas lingkungan 
dan sosial yang muncul akibat dari keberadaan perkebunan ini di 
lapangan. Penilaian kesesuaian lahan sesuai ketentuan diharapkan 
bisa mengidentifikasi lahan-lahan terdegradasi atau yang tidak 
produktif dengan nilai konservasi rendah untuk dialokasikan sebagai 
lahan perluasan kebun kelapa sawit. Peta kesesuaian lahan ini 
harus masuk di rencana tata ruang wilayah kabupaten sehingga 
bisa memberi kejelasan hukum bagi investor untuk memperoleh 
sertifikasi, membuka akses ke pasar global, dan merapkan skema 
kebun plasma sesuai ketentuan.

Tabel 5 —  Instrumen untuk menilai kinerja pertumbuhan    
ekonomi hijau Kabupaten Pulang Pisau di sektor 
perkebunan

Indikator

1

2

3

4

5

6

7

No.

Perubahan tahunan produksi sektor perkebunan 
(ton/tahun)

Perubahan tahunan kontribusi sektor perkebunan 
terhadap PDRB (Rp)

Investasi di sektor perkebunan (Rp)

Lapangan kerja yang disediakan sektor perkebunan 
(Jumlah individu)

Jumlah konflik tenurial di areal penggunaan lainnya 
(Jumlah kejadian)

Perubahan luasan lahan yang terdegradasi di areal 
penggunaan lainnya (hektar)

Seluruh pemegang izin konsesi mematuhi tata ruang 
(Y/T)

Sektor perkebunan yang 
efisien dan berkelanjutan 

untuk menghasilkan produk 
pertanian berkualitas tinggi di 

lokasi yang tepat

— Ir. Slamet Untung Riyanto
Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan

Kabupaten Pulang Pisau
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Latar belakang 

Karet, kelapa dan kopi adalah komoditas perkebunan 
andalan Pemerintah Indonesia. Namun, peningkatan 
produksinya sering mengakibatkan perambahan hutan alam 
karena petani cenderung menggunakan sistem pertanian 
ekstensif yang produksinya rendah. Jika fokusnya diubah 
dengan mengoptimalkan lahan produktif yang sudah ada 
melalui intensifikasi dan peningkatan produktivitas, maka 
target produksi bisa dicapai tanpa harus mengkonversi 
ekosistem alami yang tersisa. Pengembangan sektor 
perkebunan yang berkelanjutan dengan merevitalisasi 
perkebunan rakyat adalah prioritas STRADA REDD+ Provinsi 
Kalimantan Tengah, sementara itu RAD-GRK Provinsi 
Kalimantan Tengah memuat praktek pengelolaan kebun 
yang baik untuk mencapai tujuan pengurangan emisi dan 
peningkatan pendapatan masyarakat.

Melalui BMP dan IBA, diharapkan petani bisa meningkatkan 
produktivitas dan pendapatan. BMP disajikan sebagai modul 
pelatihan tentang aspek agronomi yang berbeda dari rantai 
produksi komoditas, antara lain: pemilihan bahan tanam 
berkualitas, pemupukan yang tepat dan pemeliharaan 
tanaman, pengendalian hama dan penyakit tanaman, 
penanganan paska panen, dan kesadaran lingkungan. 
Sementara, IBA ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan 

kuantitas produk dengan melibatkan petani, perusahaan, 
pemerintah kabupaten dan mitra pelaksana lokal untuk 
mengembangkan rantai pasokan komoditas yang inklusif 
dan berkelanjutan. Selain itu, pengorganisasian di tingkat 
petani diperlukan agar mereka punya daya tawar dan 
mendapat harga yang lebih adil.

Peningkatan produktivitas pertanian melalui efisiensi 
penggunaan lahan berpotensi mendorong pertumbuhan 
ekonomi hijau karena bisa meningkatkan pendapatan 
petani dari setiap hektar lahan dan mengurangi ekspansi 
ke ekosistem alami. Namun, keuntungan yang meningkat 
bisa memicu konversi lahan, sehingga penegakan hukum 
untuk mencegah perambahan harus dijalankan bersamaan 
dengan peningkatan produktivitas. BMP akan mendukung 
pemupukan dan pengendalian hama yang benar, sehingga 
dampak lingkungan dari produksi komoditas bisa dikurangi. 
Adopsi IBA akan mendorong distribusi manfaat yang 
adil bagi semua pelaku pasar. Dampak keseluruhan dari 
pendekatan ini adalah peningkatan kontribusi sektor 
perkebunan terhadap pendapatan sekaligus mengurangi 
emisi gas rumah kaca dan hilangnya keragaman hayati 
yang disebabkan oleh deforestasi.

Informasi awal 

Intensifikasi perkebunan karet serta perbaikan rantai pasokan telah 
menjadi perhatian utama pemerintah kabupaten. Di bawah koordinasi 
pemerintah, berbagai institusi sudah bekerja di sektor perkebunan karet, 
termasuk Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dan USAID IFACS 
yang bekerja dengan Lembaga Dayak Panarung, Yayasan Cakrawala 
Indonesia. Sementara dari pembiayaan, petani dilayani oleh Credit Union 
Betang Asi dan Program Sosial Bank Indonesia. Dukungan ini berbanding 
terbalik dengan komoditas kelapa dan kopi, yang hingga kini peningkatan 
produktivitasnya mutlak bersumber hanya dari pemerintah.

Perkebunan 1

Meningkatkan produktivitas 
perkebunan rakyat untuk 
komoditas karet, kelapa dan kopi 

K1
  25% petani mengadopsi 

BMP dan IBA

Hasil yang diharapkan

Analisis pasar dan rantai pasokan untuk komoditas karet, 
kelapa dan kopi yang menggambarkan kelembagaan, 
aliran sumber daya dan pengetahuan. Analisis ini bertujuan 
untuk mengetahui hubungan dan interkoneksi para pelaku 
pasar, memahami aliran dari produk, jasa, informasi serta 
transaksinya, mengetahui cara untuk memperbaiki komunikasi 
dan rantai pasokan.

Pengkajian kurikulum yang dibutuhkan dan pembuatan 
material untuk pelatihan BMP dan IBA. Hal ini diawali dengan 
penilaian lapangan atas rantai pasokan setiap komoditas. 
Hasilnya akan digunakan untuk menyusun kurikulum dan 
media sekolah lapang yang sesuai kebutuhan lapangan 
dan sensitif jender, termasuk panduan tentang bagaimana 
membuat koperasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Uji coba dan perluasan hasil pembelajaran dari uji coba 
sekolah lapang menggunakan kurikulum pelatihan untuk setiap 
komoditas. Sekolah lapang akan membuka jalan untuk perbaikan 
pengelolaan lahan dan menjadi katalis atas perubahan perilaku 
dari pertanian yang ekstensif menjadi intensif.

Penyepakatan harga berdasarkan kualitas untuk setiap 
komoditas. Perbaikan mutu dan mekanisme harga yang 
didasarkan atas kualitas produk akan berdampak pada 
kenaikan pendapatan petani yang mau mengubah pendekatan 
produksinya sesuai dengan standar yang disepakati.

Penyediaan akses pembiayaan untuk petani. Pembiayaan 
sangat dibutuhkan petani saat mereka ingin mengubah teknik 
budidaya tanaman, teknologi paska panen atau mengikuti 
mekanisme pasar yang baru.
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 Intervensi 1 — K1

Kotak 2

Aplikasi strategi pertumbuhan 
ekonomi hijau untuk komoditas 

lainnya

Pulang Pisau mempunyai variasi komoditas 
perkebunan selain karet, kelapa dan kopi, 
misalnya sengon, kemiri, sagu, dan buah-
buahan. Namun, mengingat kontribusinya untuk 
ekonomi kabupaten belum terlihat signifikan, 
maka disarankan untuk lebih dulu melakukan 
studi kelayakan untuk melihat potensinya. Jika 
memang bisa dikembangkan, maka komoditas 
lain ini bisa dikelola menggunakan intervensi 
seperti yang disarankan dalam strategi ini.

© Benjamin Tular GGGI
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Perkebunan 2

Mendukung perluasan 
perkebunan kelapa sawit 
yang berkelanjutan

K2

Latar belakang  

Kelapa sawit merupakan komoditas penting Kalimantan 
Tengah karena berkontribusi sebesar 25% atas PDRB 
provinsi, menciptakan lapangan kerja dan pendapatan 
untuk sekitar 41.380 keluarga.84 Produksinya yang sering 
dikaitkan dengan deforestasi, menjadi penghalang 
untuk menembus pasar internasional yang menuntut 
produksi minyak dari proses ramah lingkungan. Selain 
itu, perkebunan kelapa sawit yang ada di lahan gambut 
telah menyebabkan emisi gas rumah kaca yang signifikan, 
merusak jasa ekosistem penting dan meningkatkan 
kemungkinan terjadinya kebakaran. Deforestasi dapat 
dikurangi dengan meningkatkan produktivitas kelapa 
sawit yang sudah ada dan mengalihkan pembukaan 
perkebunan baru ke lahan yang sudah terbuka atau kritis. 
Untuk itu, pemerintah provinsi mengeluarkan Peraturan 
Daerah No. 5/201185 untuk memastikan bahwa deforestasi 
atau kerusakan lingkungan bisa dikurangi. Peraturan ini 
sejalan dengan STRADA REDD+ maupun RAD-GRK Provinsi 
Kalimantan Tengah.

Untuk menghindari perluasan ke wilayah hutan, maka 
wilayah yang cocok untuk budidaya kelapa sawit harus 
diidentifikasi sesuai peraturan yang ada. Salah satu 
pendekatannya adalah analisis atas atribut biofisik, 

memasukkan hasil pengkajian kawasan bernilai konservasi 
tinggi (lihat bab lintas sektor) dan potensi dampak 
perubahan iklim terhadap kesesuaian lahan.86 Hasilnya 
adalah Peta Indikator Risikoyang menunjukkan kesesuaian 
biofisik dimasa datang dipadukan dengan analisis nilai 
konservasi. Jika lokasi yang cocok diketahui, perusahaan 
pemegang izin konsesi harus mengikuti ketentuan lainnya 
dari peraturan daerah tersebut, seperti pelaksanaan skema 
plasma seluas 20% dari total wilayah kelola, pelibatan 
lembaga adat setempat, pencegahan kebakaran hutan 
dan lahan, dan membuat sistem monitoring dan registrasi 
yang transparan.

Memastikan bahwa perluasan perkebunan kelapa 
sawit sejalan dengan peraturan daerah provinsi akan 
melipatgandakan manfaat untuk pertumbuhan ekonomi, 
perlindungan sosial dan lingkungan. Sementara itu, 
pemberian sertifikasi akan menjamin produksi kelapa sawit 
bisa diterima oleh pasar internasional, dan menciptakan mata 
pencaharian berkelanjutan dari skema plasma. Keuntungan 
tambahan yang diterima oleh perusahaan bisa digunakan 
untuk membiayai intervensi pertumbuhan ekonomi hijau, 
misalnya untuk membangun fasilitas pembangkit listrik dari 
POME (lihat bab energi terbarukan).

Informasi awal 

Pulang Pisau menghadapi tantangan terkait perluasan 
perkebunan kelapa sawit, mencakup pembukaan hutan, 
perusakan lahan gambut dan ekosistem yang dilindungi, 
serta konflik dengan masyarakat setempat.87, 88 Persoalan 
tersebut dipicu oleh ketidakjelasan batas antara kawasan 
lindung dan budidaya, padahal kebutuhan lahan untuk 
perkebunan kelapa sawit baru terus meningkat.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah kabupaten 
dengan dukungan USAID-IFACS telah melakukan Kajian 
Lingkungan Hidup Strategis (lihat bab lintas sektor).89 

KLHS telah disetujui oleh Bupati, sedangkan rancangan 
peraturan daerah tentang KLHS sedang menunggu 
pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Setelah 
KLHS disahkan menjadi peraturan daerah, pemerintah 
akan memasukannya ke Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten (RTRWK). KLHS harus ditindaklanjuti dengan 
analisis keruangan rinci, khususnya untuk perluasan 
perkebunan kelapa sawit.

 Intervensi 2 — K2
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Pemetaan kesesuaian lahan untuk komoditas kelapa 
sawit berdasarkan arahan peraturan daerah tentang 
perluasan kebun, seperti lahan yang kondisinya 
sudah terbuka atau lahan yang kurang produktif.

Penyatuan peta kesesuaian lahan untuk perluasan 
perkebunan sawit dengan Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Pulang Pisau, sehingga ada 
jaminan hukum bagi petani, pihak swasta dan 
pemerintah untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Pemberian dukungan untuk perluasan perkebunan 
dengan mempertimbangkan mandat peraturan 
daerah provinsi, seperti membantu perusahaan 
untuk mengalokasikan 20% dari total wilayahnya 
untuk skema plasma, pencegahan kebakaran, 
pelibatan kelompok adat dalam sistem registrasi 
dan pemantauan yang transparan.

01
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03

Semua perkebunan kelapa sawit baru 
dibangun di lahan yang sesuai.

Hasil yang diharapkan

LANGKAH-LANGKAH KUNCI

K 2
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Gambar 9 —  Peta indikator resiko kawasan bernilai konservasi tinggi dan 
sebaran konsesi kepala sawit di Kabupaten Pulang Pisau

Perkebunan karet tersebar merata di semua 
kecamatan. Namun, pengembangannya difokuskan 
ke kecamatan yang mempunyai luasan perkebunan 
eksisting terbesar, yaitu Kahayan Hilir, Jabiren 
Raya, Banama Tingang dan Kahayan Tengah.
Pengembangan komoditas kelapa akan difokuskan 
di Kecamatan Kahayan Kuala, Sebangau Kuala, 
Pendih Batu dan Maliku, sedangkan kopi akan 
difokuskan di Kecamatan Pandih Batu dan Maliku.

Berdasarkan analisis awal tentang kawasan bernilai 
konservasi tinggi, maka wilayah pengembangan 
kelapa sawit sebaiknya difokuskan di Kecamatan 
Kahayan Hilir, Kahayan Kuala, Maliku dan Pandih 
Batu seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 9. 
Pengkajian resiko ini teah mempertimbangkan 
kedalaman gambut serta kemungkinan variasi iklim 
di masa depan. 

Lokasi intervensi 
pertumbuhan ekonomi 
hijau sektor perkebunan

 Peta Legenda

 Konsesi Kelapa sawit

 Indikator Resiko

  Resiko Rendah

  Resiko Menengah 

  Resiko Tinggi

  Tidak Sesuai

Pemangku kepentingan kunci 

Perencanaan dan pelaksanaan dari semua strategi intervensi akan membutuhkan kerjasama antara semua 
tingkat pemerintahan dengan masyarakat dan pihak swasta. Setiap perubahan kewenangan di pemerintah, 
sebagai akibat dari pelaksanaan UU No 23/2014, harus dipertimbangkan sebelum strategi ini dilaksanakan. 
Bagian ini mengidentifikasi siapa saja yang menjadi pemangku kepentingan kunci di sektor perkebunan.

Pemerintah

Intervensi pada perkebunan karet, kelapa sawit, kelapa dan kopi 
akan dikoordinasikan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan 
Kabupaten Pulang Pisau. Instansi pemerintah daerah lain yang 
perlu dilibatkan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
untuk mengintegrasikan program ini dengan program government 
lainnya seperti PNPM Mandiri Perdesaan. Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah untuk 
penyediaan dan peningkatan peluang pasar bagi komoditas 
yang dipilih. Kerjasama juga akan dilakukan di tingkat provinsi 
dengan Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Badan Perencanaan 
Pembangunan, Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, Badan 
Pertanahan Nasional untuk mengkaji rencana spasial yang diajukan. 

Di tingkat nasional, diperlukan koordinasi dengan Kementerian 
Pertanian, yang bertanggung jawab atas perkebunan dan 
perdagangan komoditas pertanian. Selain itu, Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Agraria 
dan Tata Ruang juga harus dilibatkan terkait dengan perencanaan 
ruang kawasan perkebunan.

Swasta

Jika pemerintah mampu memfasilitasi penjualan langsung dari 
petani ke pabrikan, maka pemerintah bisa mengaplikasikan 
pendekatan bisnis inklusif untuk memperbaiki rantai pasokan. 
Di dalam rantai pasokan karet, pihak swasta berperan sebagai 
pengolah (pabrikan), seperti pabrik karet baru di Pulang Pisau 
yaitu PT. Kahayan Berseri, dan PT. Borneo Abadi. Dalam rantai 
pasokan kelapa sawit, empat perkebunan kelapa sawit yang 
aktif adalah: PT. Suryamas Cipta Perkasa, PT. Menteng Kencana 
Mas (Plasma), PT. Bahaur Eka Tama Sawit dan PT. Berkah Alam 
Fajar Mas. Untuk perkebunan karet, pabrikan terkumpul dalam 
Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (GAPKINDO), sedangkan 
perusahaan sawit tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kepala 
Sawit (GAPKI). 

Kedua lembaga yang ini bisa menjadi mitra penting bagi 
pemerintah karena mereka bertanggung jawab untuk memberikan 
masukan untuk penetapan harga dan menginformasikan tetapan 
harga harian karet di berbagai media.

Lainnya

Lembaga swadaya masyarakat bisa memainkan peran penting untuk mengorganisasi atau memfasilitasi 
masyarakat. Pemerintah Kabupaten bisa mengundang dan memberikan rekomendasi tertulis untuk mereka 
yang punya pengalaman dalam pelaksanaan program di sektor perkebunan. Di tingkat desa, program ini 
harus dimiliki oleh masyarakat, terutama gabungan kelompok tani. Universitas Palangka Raya bisa dilibatkan 
untuk menyumbangkan gagasan yang diperoleh dari hasil penelitian dan keahliannya.

MENINGKATKAN 
PRODUKTIVITAS 
PERKEBUNAN RAKYAT 
UNTUK KOMODITAS 
KARET, KELAPA DAN KOPI

MENDUKUNG PERLUASAN 
PERKEBUNAN 
KELAPA SAWIT YANG 
BERKELANJUTAN
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Sebagian besar listrik di 
Provinsi Kalimantan Tengah 
dipasok oleh Perusahaan 

Listrik Negara (PLN) melalui Sistem 
Barito, yaitu saluran transmisi 
tegangan tinggi (150 KV dan 70 
KV) yang berasal dari Provinsi 
Kalimantan Selatan. Energi listrik 
yang disalurkan oleh sistem ini 
berasal dari batubara dengan beban 
terbesar ada di Kalimantan Selatan. 
Kalimantan Tengah menarik 58,3 
MW dari kapasitas terpasang dari 
Sistem Barito, atau sekitar 20% dari 
total kapasitas. Untuk Kalimantan 
Tengah, listrik digunakan terutama 
di Palangka Raya dan wilayah sekitar 
Kabupaten Katingan.90

Pada tahun 2013, Kabupaten Pulang 
Pisau memiliki 31.500 rumah tangga91 
dimana 24.763 (79%) diantaranya 
memiliki akses ke pasokan jaringan 
listrik PLN.92 Jumlah ini berada di atas 
rata-rata provinsi (65,1%).93 Sisanya 
dilayani oleh jaringan listrik lokal 
yang berasal dari generator diesel 
dan sumber lainnya. Ada rencana 
untuk mengembangkan pembangkit 
listrik tenaga batu bara 2 x 60 MW 
di Kabupaten Pulang Pisau dengan 
tujuan mengatasi defisit pasokan 
listrik di Provinsi Kalimantan Tengah. 
Namun, sebagai kabupaten yang tidak 
punya deposit batubara termal yang 
jumlahnya signifikan, pasokan untuk 
pembangkit listrik berasal dari luar 
kabupaten, dengan memanfaatkan 
potensi Sungai Kahayan sebagai jalur 
transportasi.

Di Kabupaten Pulang Pisau, 
masih ada rumah tangga yang 
mengandalkan diesel, minyak tanah 
dan kayu bakar sebagai sumber 
energi harian, seperti memasak, 
penerangan dan listrik. Konsekuensi 
yang muncul adalah buruknya 
kualitas udara dalam ruangan, 
pengumpulan kayu hutan yang tidak 
terkendali, emisi, dan pengeluaran 
rumah tangga yang tinggi untuk 
membeli bahan bakar.

© CARE International Indonesia
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Di Kabupaten Pulang Pisau, 
banyak rumah tangga yang masih 
mengandalkan diesel, minyak tanah 
dan kayu bakar sebagai sumber 
energi untuk kebutuhan sehari-hari, 
seperti memasak, penerangan dan 
listrik. Konsekuensi yang muncul 
adalah buruknya kualitas udara dalam 
ruangandan pengeluaran rumah 
tangga yang tinggi untuk membeli 
bahan bakar. Bagi masyarakat 
yang pendapatannya terbatas, 
biaya pembelian solar dan minyak 
tanah bisa mengorbankan biaya 
untuk pemeliharan kesehatan atau 
pendidikan. Sebuah rumah tangga 
sederhana di Kalimantan Tengah 
menghabiskan sekitar Rp 660.000/
bulan pada diesel.94 Dari segi 
kesehatan, wanita dan anak-anak 
adalah kelompok yang paling terkena 
dampak dari buruknya kualitas udara 
dalam ruangan.

Mengingat tulang punggung perekonomian kabupaten adalah 
sektor berbasis lahan, maka sebenarnya kabupaten ini memiliki 
potensi limbah pertanian dengan nilai kalori tinggi, sehingga bisa 
digunakan sebagai sumber energi. Biogas dari limbah pertanian 
yang digunakan untuk menghasilkan listrik tidak hanya akan 
memberikan Pulang Pisau sumber energi domestik baru, tetapi 
juga bisa mengurangi potensi emisi metana kabupaten, satu 
bentuk gas rumah kaca yang 20 kali lebih kuat dari CO2. Selain itu, 
biogas yang dihasilkan oleh limbah cair pabrik kelapa sawit atau 
Palm Oil Mill Effluent (POME) menawarkan kesempatan besar untuk 
konversi limbah menjadi energi untuk kabupaten. Namun, hingga 
saat ini belum ada fasilitas itu di Kabupaten Pulang Pisau. Biogas 
dari limbah ternak juga dapat meningkatkan akses masyarakat 
ke energi yang murah dan berkelanjutan, terutama untuk wilayah 
perdesaan, selain memberi beberapa manfaat lingkungan dan 
kesehatan. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pulang 
Pisau mencakup tujuan untuk meningkatkan akses masyarakat 
lokal kesumber energi berkelanjutan atau alternatif. Seiring 
dengan peningkatan jumlah penduduk dan bertambahnyaindustri 
pengolahan, maka identifikasi dan pemanfaatan sumber energi 
terbarukan menjadi sangat penting untuk menjawab meningkatnya 
permintaan listrik di masa depan.

Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi mengenai 
elektrifikasi dan penggunaan energi (Peraturan Daerah No. 6/2012) 
yang memprioritaskan pemanfaatan energi baru dan terbarukan 
untuk sumber energi primer setempat. Peraturan ini mengharuskan 
Pemerintah Kabupaten di Kalimantan Tengah memfasilitasi dan 
memberikan insentif bagi sektor swasta atau individu yang ingin 
mengembangkan energi baru dan terbarukan.

5.4 Energi terbarukan
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Bab 5.4 Energi terbarukan  Sekilas intervensi

Strategi ini mengusulkan dua intervensi paralel yang fokus 
pada peluang untuk menghasilkan energi dari limbah pertanian 
yang sudah ada di Kabuaten Pulang Pisau, yaitu POME dan 
limbah peternakan. Metode penangkapan gas metan (methane 
capture) untuk produksi biogas memiliki manfaat ekonomi 
dan lingkungan yang signifikan, termasuk mengurangi biaya 
energi rumah tangga dan pengurangan emisi gas rumah kaca.

E1
Menyediakan listrik dari biogas limbah pabrik 
sawit (POME) 

Biogas yang dihasilkan dari proses dekomposisi POME adalah 
sumber energi terbarukan untuk listrik yang bisa digunakan oleh 
pabrik sendiri atau dijual ke pengguna lainnya. Pemilihan lokasi 
yang tepat untuk penerapan teknologi ini membutuhkan tinjauan 
hukum dan teknis yang lengkap dari pabrik kelapa sawit di 
kabupaten, termasuk kondisi ekonomi lokal. Pemerintah kabupaten 
perlu menyediakan lingkungan yang kondusif bagi perusahaan 
untuk mengembangkan fasilitas ini, mengingat konstruksi dan 
operasinya membutuhkan mitra dengan keahlian teknis khusus.

E2
Menghasilkan energi dari biogas limbah 
ternak

Produksi biogas dari limbah ternak membantu rumah tangga 
perdesaan untuk menghemat waktu maupun uang, disamping 
manfaat kesehatan dan lingkungan, seperti pengurangan emisi 
gas rumah kaca. Produksi biogas bisa membuat peternakan 
lebih menarik secara ekonomi dan mendorong petani untuk 
meningkatkan produksi, sehingga bisa berkontribusi pada 
pencapaian target pembangunan kabupaten. Lokasi yang tepat 
perlu diidentifikasi berdasarkan jumlah ternak, minat masyarakat, 
dan akses ke energi. Konstruksi bisa dimulai setelah pengembangan 
kapasitas dan penyadaran serta pembentukan lembaga pengelola 
selesai dilakukan. Pemerintah kabupaten bisa memberikan kredit 
konstruksi dan dukungan untuk memastikan beroperasinya fasilitas 
tersebut dalam jangka panjang.

Tabel 6 —  Instrumen untuk menilai kinerja pertumbuhan 
ekonomi hijau Kabupaten Pulang Pisau di sektor 
energi terbarukan

Indikator

1

2

3

4

5

No.

Jumlah populasi yang memiliki akses ke energi 
terbarukan (%)

Perubahan tahunan kontribusi sektor energi terhadap 
PDRB (Rp)

Jumlah populasi yang memiliki akses ke listrik (%)

Listrik yang diasilkan dari sumber energi 
terbarukan (%)

Investasi untuk fasilitas energi terbarukan (Rp)

Ambisi strategi ini adalah 
untuk meningkatkan sumber 
energi berkelanjutan dengan 
memanfaatkan biogas yang 

dihasilkan dari limbah cair pabrik 
kelapa sawit (POME) dan limbah 

ternak

— Drs. Ali Damrah, M.Si.
Asisten II Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

© Bappeda Pulang Pisau
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 hijau yang diinginkan
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Latar belakang  

Minyak sawit mentah (crude palm oil) 
diproduksi melalui proses sterilisasi, 
pengepresan dan filtrasi dengan 
menggunakan uap yang berasal dari 
sejumlah besar air dan energi. Untuk 
setiap ton buah segar yang diproses, satu 
ton limbah cair dihasilkan. Limbah inilah 
yang disebut POME. Pabrik kelapa sawit 
di Indonesia biasanya memproses 30-60 
ton buah per jam, menghasilkan POME 
yang disimpan dalam kolam penampungan 
terbuka di luar ruangan. Mikroorganisme 
kemudian memecah POME melalui 
pencernaan anaerobik dan  menghasilkan 
metana yang dilepaskan ke atmosfir.

Menangkap biogas dari POME lalu 
digunakan untuk menghasilkan listrik 
adalah teknik yang sudah terbukti dengan 
banyaknya fasilitas yang operasional 
di Indonesia, Thailand dan Malaysia. 
Penangkapan ini dilakukan dengan 
membuat kubah plastik di atas kolam 
penampungan POME atau menggunakan 
tangki penampung besar untuk POME. 
Setelah kotoran dihilangkan dan gas-
gas yang tidak diinginkan di buang, 
biogas bersih yang dihasilkan dapat 

digunakan untuk menghasilkan listrik. 
Lalu, listrik ini bisa digunakan kembali 
untuk mengoperasikan pabrik atau bahkan 
dijual ke pengguna lainnya.

Listrik dari POME merupakan sumber energi 
terbarukan yang bisa meningkatkan kinerja 
pengelolaan limbah perusahaan, serta 
berdampak positif untuk lingkungan dan 
sosial. Penanganan limbah pabrik kelapa 
sawit, termasuk POME, bisa mengurangi 
resiko terjadinya hal-hal yang tidak 
diinginkan, seperti pencemaran badan 
air yang biasa dimanfaatkan warga akibat 
luapan limbah saat musim penghujan. 
Selain itu, mengubah POME menjadi 
energi terbarukan menyediakan sumber 
penghasilan baru. Rata-rata pabrik modern 
di Kalimantan menghasilkan volume POME 
yang cukup untuk menghasilkan minimal 1 
MW listrik. Pada tingkat tarif feed-in saat 
ini Rp 1.050,- per KWh, pembangkit 1 MW 
bisa menghasilkan Rp 8,4 milyar/tahun 
(USD 688,000). Selain itu, penangkapan 
biogas POME berkontribusi langsung 
pada penurunan emisi gas rumah kaca 
di Pulang Pisau.

Informasi awal  

Ada 15 konsesi kelapa sawit di Kabupaten Pulang Pisau,95 yang sebagian 
besar berlokasi di selatan Pulang Pisau. Delapan diantaranya sudah aktif 
dengan luasan pertanaman 141.671 ha. Ada empat tempat pengolahan 
dengan total volume POME yang bisa mencapai 300 ton per jam. Saat 
ini, tidak ada digester biogas yang digunakan untuk memanfaatkan 
biogas POME.

Energi terbarukan 1

Menyediakan listrik dari 
biogas limbah pabrik 
sawit(POME) 

E1

A © Kirkenviro
B © multicoglobalenviro

Setidaknya ada 1 digester biogas POME 
dan fasilitas generator penyedia listrik 

yang beroperasi secara efektif.

Hasil yang diinginkan

LANGKAH-LANGKAH KUNCI

E 1

Pengkajian perusahaan yang berpotensi membangun fasilitas 
digester biogas POME dan generator listrik. Pengkajian ini akan 
mengidentifikasi perusahaan yang berizin lengkap dan bebas 
konflik lahan. Logikanya, hanya pemilik izin konsesi seperti itu 
yang mau berinvestasi. Kajian ini juga mencakup ulasan teknis 
dari setiap pabrik dan kebutuhan energi kabupaten sehingga 
wilayah yang punya kebutuhan listrik tinggi bisa teridentifikasi. 
Idealnya, semua pemilik pabrik akan mendukung kajian ini secara 
finansial karena itu bisa mengurangi resiko mereka. Disamping 
itu, juga ada kesempatan mengembangkan kapasitas untuk 
memperkenalkan dan mensosialisasikan teknologi ini kepada 
para pemangku kepentingan.

Penyediaan mekanisme insentif bagi perusahaan yang akan 
membangun fasilitas. Pemerintah Kabupaten bisa memberi 
dukungan anggaran, sumber daya manusia, insentif pajak 
langsung, atau kemudahan perizinan. Koordinasi diperlukan 
untuk mendorong bank-bank lokal untuk menawarkan pinjaman 
dan PLN juga bisa membeli kelebihan listrik yang dihasilkan 
oleh pabrik. Dukungan juga dapat diberikan untuk membantu 
perusahaan mengatur perjanjian listrik off-take dengan PLN, 
termasuk melakukan standarisasi perjanjian off-take.

Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas untuk pemanfaatan 
jangka panjang. Hal ini membutuhkan komitmen perusahaan 
dan mitranya yang punya keahlian teknis yang diperlukan 
serta pengalaman membangun sistem serupa di tempat lain 
di Indonesia. Sistem operasi yang efektif perlu dikembangkan, 
termasuk program pemeliharaan dan pelatihan untuk operator 
fasilitas.
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Latar belakang  

Peternakan sapi, babi, kambing, dan 
unggas dalam skala kecil, menjadi sumber 
pendapatan penting bagi masyarakat 
perdesaan Kalimantan Tengah. Selain 
itu, peternakan juga berpotensi sebagai 
produsen energi terbarukan karena biogas 
yang dihasilkan dari pengolahan limbah 
ternakbisa disalurkan langsung ke rumah 
tangga sebagai gas untuk kebutuhan 
sehari-hari. Pemanfaatan limbah ternak 
sebagai bioenergi adalah langkah prioritas 
RAD-GRK Provinsi Kalimantan Tengah.

Digester biogas bisa dikembangkan dalam 
skala rumah tangga dan komunal. Untuk 
skala komunal kapasitas digester antara 
30m3 dan 60m3. Sebuah digester tipe 
30m3 mampu menghasilkan sekitar 8.000 
liter biogas setiap hari dari sekitar 225 kg 
kotoran sapi yang dicampur dengan air 
dalam jumlah yang sama. Jumlah ini bisa 
cukup untuk kebutuhan harian sepuluh 
rumah tangga. Dalam skala rumah tangga, 
kapasitas digester yang dibutuhkan 
sekitar 3m3 untuk menghasilkan 800 
liter biogas per hari dari produksi limbah 
ternak sebanyak 40-50 kg setiap 3 
hari. Sebelumnya, tangki ini harus diisi 
lebih dulu dengan 0.5-1 ton kotoran.96 
Digester harus dirancang untuk menjamin 
bubur kotoran tetap aktif dan mencegah 
kebocoran gas dalam pipa dan kompor 
rumah tangga. Selain itu, seluruh sistem 

biogas harus dibangun di lahan yang relatif 
stabil untuk mencegah keretakan fasilitas. 
Pelatihan diperlukan untuk memastikan 
bahwa pengguna dapat memelihara 
digester dan memanfaatkan limbah padat 
organik (lumpur bio) yang dihasilkan oleh 
digester sebagai pupuk alami.97

Dari perspektif keuangan keluarga, 
biogas bisa menghemat pengeluaran 
karena tidak perlu lagi membeli bahan 
bakar komersial, seperti kayu bakar dan 
minyak tanah. Waktu yang dihemat dari 
kegiatan mengumpulkan kayu bakar atau 
memasak dengan kompor minyak tanah, 
memungkinkan perempuan dan anak-
anak untuk fokus kekegiatan ekonomi 
produktif atau sosial lainnya. Dapur 
tidak lagi menghasilkan asap yang bsa 
mengganggu kesehatan. Digester biogas 
masyarakat juga bisa mengurangi emisi 
gas rumah kaca dengan menangkap emisi 
metana dan mencegah pembakaran bahan 
bakar lainnya. Memperkenalkan kandang 
komunal dan unit biogas juga mengurangi 
tekanan atas hutan akibat penggunaan 
kayu bakar. Pemanfaatan lumpur bio bisa 
meminimalkan penggunaan pupuk kimia 
yang berdampak negatif pada flora dan 
fauna mikro. Sistem pengelolaan limbah 
juga lebih baik karena bisa mencegah 
kotoran hewan mencemari saluran air.

Energi terbarukan 2

Menghasilkan energi dari 
biogas limbah ternak

E2

Informasi awal   

Pada tahun 2014, Kabupaten Pulang Pisau memiliki 29.140 ekor ternak, 
termasuk sapi, kerbau, babi, dan kambing. Jumlahnya meningkat 
sekitar 7% dibanding tahun 2012.98 Dari jumlah ini, diperkirakan 
produksi kotoran ternak mencapai 260.089 Kg/hari. Jumlah ini 
cenderung terus bertambah setiap tahunnya. Sebagian besar ternak 
ini diusahakan di Kecamatan Maliku dan Pandih Batu. Selain itu, 
kabupaten ini juga mempunyai ternak unggas sekitar 1.181.325 ekor 
yang limbahnya juga berpotensi untuk dijadikan biogas.99

Hingga saat ini, beberapa proyek uji coba digester biogas sudah 
dilakukan di Pulang Pisau yang dibiayai oleh APBN atau melalui 
dana hibah, seperti program biogas SNV yang dibiayai oleh Energy 
and Environment Partnership (EEP) Indonesia pada tahun 2013. Uji 

coba ini mencakup pemanfaatan digester skala rumah tangga dan 
komunal. SNV baru-baru ini telah menyerahterimakanke pemerintah 
kabupaten sebanyak 10 unit digester skala komunal untuk melayani 
84 rumah tangga. Selain itu, pemerintah kabupaten juga tengah 
mengusulkan 6 digester skala komunal di 6 desa (5 di Kecamatan 
Maliku dan 1 di Kecamatan Pandih Batu). Dari program sebelumnya, 
sejumlah pembelajaran berharga bisa dijadikan pengalaman, mulai 
dari aspek teknis hingga pelibatan masyarakat, seperti jenis dan 
konstruksi tangki digester, penyaluran biogas, pemeliharaan fasilitas, 
menumbuhkan dan menjaga komitmen peternak untuk memelihara 
fasilitas, penyediaan tenaga ahli lokal, dan pengaturan organisasi 
di tingkat masyarakat. 

A © CARE International Indonesia
B © Anonymous

Setidaknya ada 16 fasilitas biogas dari limbah 
ternak yang beroperasi secara efektif.

Hasil yang diharapkan

LANGKAH-LANGKAH KUNCI

E 2

Survey potensi wilayah yang sesuai untuk pembangunan fasilitas 
digester biogas dari limbah ternak. Kajian ini akan mengidentifikasi 
masyarakat yang memiliki setidaknya 50 ekor sapi yang aksesnya 
terbatas terhadap energi, sehingga hanya bisa mengandalkan biomassa 
hutan dan minyak tanah. Mitra lokal yang cocok juga harus diidentifikasi, 
misalnya Universitas Palangka Raya.

Penyadaran dan pengembangan kapasitas untuk calon pengelola fasilitas. 
Penyadaran dilakukan untuk memastikan bahwa semua pemangku 
kepentingan kunci memiliki pengetahuan dan keterampilan yang 
diperlukan. Hal ini akan dimulai dengan meningkatkan kesadaran 
masyarakat tentang penggunaan biogas limbah ternak untuk menghasilkan 
listrik. Selanjutnya, organisasi lokal dibentuk untuk mengelola fasilitas. 
Organisasi ini harus inklusif untuk memastikan bahwa perempuan adalah 
bagian dari proses pengambilan keputusan. Program ini sebaiknya 
mengadopsi pendekatan pelatihan untuk pelatih, dikerjasamakan 
dengan mitra yang tepat, untuk mempercepat pelaksanaan program 
secara keseluruhan.

Pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan fasilitas biogas dari 
limbah ternak di lokasi terpilih. Hal ini membutuhkan kerja sama antara 
masyarakat lokal, pemerintah kabupaten, dan mitra fasilitasi atau teknis. 
Konstruksi fasilitas bisa dikelola menggunakan model cost recovery. 
Dukungan pihak ketiga dan pemerintah kabupaten dibutuhkan saat 
perencanaan awal dan pelatihan, tapi saat konstruksi, operasi dan 
pemeliharaan harus didanai oleh masyarakat. Pemerintah kabupaten 
bisa menyediakan pinjaman biaya konstruksi yang dikelola sendiri 
oleh masyarakat. Hal ini membutuhkan pelatihan untuk kontraktor dan 
tenaga tukang agar mereka bisa membangun dan mengoperasikan 
fasilitas dengan benar.

Perancangan dan pelaksanaan rencana pemanfaatan jangka panjang 
untuk memastikan pengoperasian fasilitas. Pemerintah kabupaten 
bisa terus terlibat dengan masyarakat dan memberi dukungan bila 
dibutuhkan sehingga fasilitas ini tidak akan terbengkalai. Hal ini bisa 
dicapai dengan membuat jaringan operator biogas tingkat regional yang 
bisa mengkoordinasikan pembelajaran bersama dan pengembangan 
keterampilan.
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Lokasi intervensi 
pertumbuhan ekonomi hijau 
sektor energi
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Gambar 10 —  Peta potensi pengembangan biogas dari limbah 
peternakan di Kabupaten Pulang Pisau
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  Implementasi intervensi

Pemangku kepentingan kunci 

Perencanaan dan pelaksanaan dari semua strategi intervensi akan membutuhkan kerjasama 
antara semua tingkat pemerintahan dengan masyarakat dan pihak swasta. Setiap perubahan 
kewenangan di pemerintah, sebagai akibat dari pelaksanaan UU No 23/2014, harus 
dipertimbangkan sebelum strategi ini dilaksanakan. Bagian ini mengidentifikasi siapa saja 
yang menjadi pemangku kepentingan kunci di sektor energi terbarukan.

Pemerintah

Mengingat Dinas Pertambangan dan Energi belum ada di Kabupaten 
Pulang Pisau, maka sektor energi terbarukan masih ditangani oleh 
sektor terkait: POME oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan, dan 
biogas dari limbah peternakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan. 
Kedua instansi ini memegang peran penting memobilisasi para 
pihak melalui pengalokasian anggaran. Kemudian, pemerintah 
perlu membangun kerja sama dengan masyarakat, sektor swasta, 
dan juga lembaga swadaya masyarakat untuk memilih lokasi yang 
tepat, serta mengundang pelaku di sektor pembiayaan untuk 
bersama-sama mengembangkan perangkat fiskal untuk membiayai 
operasional fasilitas energi terbarukan. 

Pemerintah juga harus mengkaji ulang peraturan yang ada dan 
membuat perubahan bila diperlukan agar tercipta mekanisme 
insentif yang menguntungkan bagi perusahaan komersial yang ingin 
berinvestasi di energi terbarukan. Khususnya untuk fasilitas biogas 
dari limbah peternakan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga  berperan penting untuk 
komersialisasi produk jadi dan sampingan, misalnya pemasaran 
lumpur bio sebagai pupuk organik.

Swasta

Perusahaan-perusahaan kelapa sawit juga stakeholder penting 
karena mereka memiliki fasilitas CPO dan sumber daya POME. 
Selanjutnya, bank swasta dan BUMN akan menjadi mitra penting 
karena tanpa pembiayaan sektor swasta untuk pengembangan 
proyek, pemerintah tidak akan mampu mewujudkan hasil yang 
diinginkan. Sektor swasta akan menjadi agen utama untuk 
pembangunan proyek.

Lainnya

Kelompok pemangku kepentingan kunci terdiri dari masyarakat 
di mana fasilitas digester biogas akan dibangun. Selanjutnya, 
lembaga swadaya masyarakat bisa memberi bantuan teknis untuk 
pembangunan digester dan pelibatan masyarakat.

Kotak 3

Opsi lain untuk
bioenergi di Kabupaten

Pulang Pisau

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, 
melalui Dinas Pertanian dan Peternakan, 
telah mengidentifikasi bioetanol dan 
biodiesel sebagai dua sumber bioenergi 
yang berpotensi untuk dikembangkan. 
Pada tahun 2012, pemerintah pusat dan 
kabupaten sudah mengalokasikan anggaran 
untuk uji coba destilasi bioetanol berbahan 
baku ketela pohon yang difermentasikan di 
empat desa. Masalah yang muncul saat itu 
adalah biaya produksi satu liter bioetanol 
lebih mahal dari pada harga satu liter 
minyak tanah di pasaran, sehingga dianggap 
tidak ekonomis. 

Bentuk energi terbarukan lain yang 
dipandang menarik oleh pemerintah 
kabupaten adalah produksi komersial untuk 
biodiesel berbahan baku limbah kepala 
sawit atau biji karet. Namun, perlu ada studi 
kelayakan, terutama untuk bioetanol dan 
biodiesel, sebelum ada investasi lebih jauh.

Waktu 
pelaksanaan

Tahun 1
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Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau, diperlukan sejumlah langkah yang 
sifatnya lintas sektoral untuk mendukung kegiatan produktif dan berkelanjutan 
di keempat sektor ekonomi terpilih. Tidak bisa dipungkiri bahwa pertumbuhan 

ekonomi hijau membutuhkan investasi pihak swasta, dan tata kelola pemerintahan 
yang baik sebagai prasyarat untuk menciptakan lingkungan bisnis atraktif. Oleh karena 
itu, langkah untuk memperbaiki sistem perizinan di semua sektor sangat penting 
untuk pertumbuhan ekonomi hijau. Pendekatan sistematis untuk mengintegrasikan 
modal alam kabupaten ke dalam kebijakan dan proses pengambilan keputusan terkait 
investasi adalah dasar untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang selaras 
dengan kelestarian lingkungan. Bagian ini menguraikan langkah yang sifatnya lintas 
sektoral yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau.

DASAR PEMIKIRAN

Ada dua hasil pertumbuhan ekonomi hijau yang 
diharapkan dari program lintas sektoral

Lingkungan bisnis yang transparan dan kondusif 
bagi investor dibangun sambil mengurangi potensi 
konflik sosial yang berasal dari dari konsesi yang 

tumpang tindih dan ilegal.

— Drs. Ali Damrah, M.Si.
Asisten II Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

Modal alam dan jasa ekosistem kabupaten bisa 
diintegrasikan ke dalam kebijakan dan proses 

pengambilan keputusan terkait investasi 

— Drs. Karlin, M.Si.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pulang Pisau

Hasil pertumbuhan ekonomi
hijau yang diinginkan

© Benjamin Tular GGGI

Tabel 7 —  Instrumen untuk indikator kinerja pertumbuhan 
hijau lintas sektoral di Kabupaten Pulang Pisau

Indikator

1

2

3

4

5

1

•

•

No.

Alokasi DAK dan DAU (%) Kawasan bernilai konservasi tinggi (ha) di level 
dampak

LINGKUNGAN BISNIS YANG TRANSPARAN DAN KONDUSIF 
DICIPTAKAN DENGAN MENGURANGI POTENSI KONFLIK 
SOSIAL DARI TUMPANG TINDIH LAHAN ATAU KONSESI 
ILLEGAL

MENGINTEGRASIKAN NILAI MODAL ALAM DAN JASA 
EKOSISTEM DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN 
TENTANG KEBIJAKAN DAN INVESTASI

Investasi di kabupaten (Rp) Indikator sudah disebutkan di bagian sebelumnya, 
yaitu:

Pertumbuhan kredit (%) Kepatuhan atas rencana tata ruang di sektor 
kehutanan, pertambangan dan perkebunan

Arus modal keluar (Rp)

Jumlah konflik tenurial (Jumlah kejadian)

IndikatorNo.

Lintas sektor  Sekilas intervensi

5.5 Lintas sektor

Detail sektor pertumbuhan ekonomi hijau
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Memperbaiki sistem perijinan

Seluruh izin penggunaan 
lahan dinyatakan sah dan 
bebas dari konflik lahan.

Hasil yang diharapkan

Langkah yang terlalu cepat menuju desentralisasi paska reformasi, 
menyebabkan proses perizinan di berbagai sektor berbasis lahan 
belum sepenuhnya terintegrasi. Hal ini menimbulkan konflik antara 
pemegang izin dengan masyarakat lokal. Mengatasi kesenjangan 
data terkait pemberian izin di Pemerintah Pusat, Provinsi dan 
Kabupaten, penyelesaian konflik dan membangun sistem perizinan 
yang transparan adalah tiga hal penting yang harus dilakukan 
untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah, dunia usaha, 
dan masyarakat. Untuk konteks Kabupaten Pulang Pisau, proses 
perizinan ini harus terintegrasi dengan status kawasan hutan, 
sebaran lahan gambut, dan wilayah pemanfaatan tradisional 
masyarakat. Upaya ini akan memberikan kepastian hukum bagi 
masyarakat, investor dan pemerintah. Selanjutnya, investasi 
jangka panjang bisa dikembangkan, tekanan akibat ekstraksi 
sumber daya alam bisa dikurangi, dan potensi konflik penggunaan 
lahan bisa dikelola.

Di Kabupaten Pulang Pisau, langkah pertama untuk memperbaikinya 
adalah dengan menciptakan sistem manajemen informasi 
perizinan yang mencakup semua sektor berbasis penggunaan 
lahan. Langkah selanjutnya adalah membuka akses publik atas 
informasi tersebut, berikut dokumen bisnis yang relevan. Lalu, 
audit kepatuhan hukum untuk mengidentifikasi izin konsesi yang 
tumpang tindih dan mengusulkan penindakan atas kegiatan tanpa 
izin, termasuk mencabut izin konsesi yang disalahgunakan atau 
dilanggar. Langkah terakhir adalah melakukan reformasi hukum 
atas peraturan terkait perizinan dan mengembangkan kapasitas 
kelembagaan maupun individu untuk bisa membangun sistem 
yang efisien dengan sumber daya manusia yang memadai.

Melakukan pengkajian kawasan bernilai 
konservasi tinggi

Seluruh izin konsesi baru berada di luar 
kawasan bernilai konservasi tinggi dan 
kawasan bernilai konservasi tinggi yang 

berada dalam izin konsesi lama dilindungi.

Hasil yang diharapkan

Ekosistem telah menyediakan barang dan jasa untuk mendukung 
berbagai kegiatan ekonomi, tetapi sistem pasar yang berlaku saat 
ini sering meniadakan kontribusi tersebut, sehingga kebijakan dan 
keputusan terkait investasi malah berakibat pada menurunnya 
kualitas modal alam yang ada. Masyarakat yang bergantung 
langsung pada jasa ekosistem, yaitu mereka yang umumnya miskin 
dan rentan, akhirnya terkena dampak langsung dari penerapan 
kebijakan dan keputusan yang keliru tersebut. Keberadaan 
hutan di kabupaten ini telah menyediakan jasa ekosistem, dalam 
bentuk pengikatan gas rumah kaca untuk mengatur iklim mikro, 
pemeliharaan sistem hidrologi dan kualitas tanah, pencegahan 
erosi, penyediaan keragaman hayati, berupa kayu yang bernilai 
ekonomis, produk hutan non-kayu, dan nilai-nilai estetika, budaya 
serta spiritual.

Langkah pertama yang penting dilakukan adalah mengenali jasa 
ekosistem di Kabupaten Pulang Pisau dengan mengidentifikasi 
daerah-daerah bernilai konservasi tinggi (high conservation value 
atau HCV), yaitu wilayah dengan nilai biologis, ekologis, sosial dan 
budaya yang dianggap luar biasa penting atau sangat penting.100 
Penilaian HCV akan menjadi panduan bagi para pengambil 
keputusan untuk menentukan lokasi yang tepat untuk kegiatan 
ekonomi sambil memelihara jasa ekosistem pendukungnya 
sehingga kegiatan itu bisa berkontribusi dalam jangka panjang 
pada perkonomian kabupaten. Pengkajian HCV bisa digunakan 
untuk menentukan batasan dari kegiatan ekonomi di suatu wilayah, 
misalnya pertambangan, kehutanan, dan perkebunan, dengan 
mempertimbangkan daya dukung lingkungannya. Sangat penting 
untuk memanfaatkan pendekatan partisipatif saat pengumpulan 
data dengan melibatkan masyarakat setempat sehingga 
pengetahuan mereka tentang jasa ekosistem akan bertambah. 
Setelah pengkajian, hasilnya dapat diadopsi ke dalam mekanisme 
perijinan untuk memastikan izin konsesi tidak diterbitkan di 
wilayah HCV.

Melakukan penilaian dampak lingkungan 
strategis dari rencana tata ruang

Rencana tata ruang diperbarui 
untuk mencerminkan rekomendasi 

dari kajian lingkungan hidup 
strategis.

Hasil yang diharapkan

Undang-Undang No. 32/2009 tentang Lingkungan Hidup 
mensyaratkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS 
yang harus dilakukan untuk mengkaji usulan pembangunan dalam 
rencana tata ruang wilayah. KLHS ini meliputi analisis dampak dari 
rencana yang diusulkan berikut alternatifnya, dan rekomendasi 
untuk pengurangan dampak. KLHS harus dilakukan jika kebijakan 
membuat resiko terkait perubahan iklim, hilangnya keragaman 
hayati, peningkatan intensitas dan luasan daerah yang terdampak 
banjir, longsor, kekeringan atau kebakaran, pengurangan kualitas 
dan kelimpahan sumber daya alam, peningkatan perubahan 
fungsi kawasan hutan, peningkatan jumlah warga miskin atau 
ancaman ke sejumlah populasi masyarakat, dan peningkatan 
resiko atas kesehatan dan keselamatan masyarakat. Pada  tahun 
2011, Kementerian Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan) sudah menerbitkan panduan KLHS yang 
menitikberatkan partisipasi pemangku kepentingan untuk 
mengidentifikasi isu pembangunan bekelanjutan yang terkait 
dengan lingkungan, masyarakat dan ekonomi.

A © KFCP
B © Benjamin Tular GGGI
C © Benjamin Tular GGGI

Bab 5.5 Lintas Sektor  Intervensi

a

b

c
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06 Langkah selanjutnya

Anggaran Pemerintah Kabupaten

Di Indonesia, proses penganggaran pemerintah sudah terintegrasi 
dengan mekanisme perencanaan pembangunan. Bila strategi ini 
akan didanai dari sumber keuangan negara, maka strategi ini 
harus dimuat dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah 
Kabupaten menerima pendapatan dari berbagai sumber, termasuk 
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi 
Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), seperti dijelaskan di 
dalam Lampiran 2. Ada beberapa pilihan untuk mengarusutamakan 
kegiatan-kegiatan di strategi ini ke dalam rencana pembangunan 
kabupaten:

Melalui mekanisme perencanaan pembangunan 
dan anggaran tahunan

Pemerintah secara rutin menyelenggarakan Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang memungkinkan 
masyarakat untuk mengajukan prioritas kebutuhan pembangunan. 
Musrenbang dilaksanakan secara bertingkat, di desa biasanya 
dilaksanakan pada Bulan Januari, kecamatan di Bulan Februari, 
dan kabupaten di Bulan Maret. Proses bottom-up ini, terutama di 
desa dan kecamatan, menyediakan peluang dimana strategi ini 
bisa langsung dikomunikasikan dan dinilai prioritasnya bersama 
masyarakat. Lalu, di saat yang sama, juga dilakukan Forum Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) di tingkat kabupaten yang 
hasilnya akan diintegrasikan dengan prioritas kebutuhan masyarakat 
dalam Musrenbang kabupaten. Hasil keseluruhan proses ini adalah 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan didanai dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah mendapat 
pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Melalui mekanisme perubahan anggaran

Pemerintah secara rutin terus memantau kinerja SKPD berdasarkan 
realisasi rencana dan penggunaan anggaran melalui Rapat Koordinasi 
Pengendalian (Rakordal). Di pertengahan tahun, hasilnya bisa 
digunakan pemerintah untuk melakukan koreksi atas target capaian 
dan anggaran. Proses ini menyediakan peluang, bila strategi ini bisa 
didiskusikan untuk masuk menjadi komponen perubahan dalam 
renaca kerja dan anggaran pemerintah. Hanya saja, mengingat 
waktunya pelaksanaannya yang sempit, hanya kegiatan penguatan 
kapasitas dan pengadaan saja yang mungkin bisa dimasukkan.

Diadaptasi ke dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten (RPJMD) 
dan Rencana Strategis SKPD

Bila pemerintah kabupaten akan membuat RPJMD di masa 
kepemerintahan berikutnya, strategi ini bisa dipadukan dengan 
prioritas pembangunan kabupaten. Bab yang mengulas tentang visi 
pertumbuhan ekonomi hijau dan dasar pemikiran dari setiap sektor 
terpilih, bisa dimuat sebagai bagian dari isu-isu strategis di RPJMD, 
karena menjelaskan bentuk-bentuk tantangan yang harus dihadapi 
pemerintah kabupaten ke depan. Kerangka berpikir logis di lampiran 
1 strategi ini bisa digunakan Pemerintah untuk memantau kinerja 
pembangunan ekonomi kabupaten menuju pertumbuhan ekonomi 
hijau. Lalu, intervensi dan kegiatan di strategi ini bisa dimasukkan 
sebagai prioritas program RPJMD yang akan dianggarkan untuk 
pelaksanaannya. Jika sudah terintegrasi dengan RPJMD, maka 
SKPD bisa menyesuaikannya dalam Rentra SKPD.

Strategi ini menguraikan 
berbagai langkah dan 

rekomendasi yang akan 
membantu Kabupaten 

Pulang Pisau dalam 
mencapai pertumbuhan 

ekonomi hijau yang inklusif 
berdasarkan pemanfaatan 

sumberdaya alam secara 
berkelanjutan dan efisien.

Strategi ini menguraikan berbagai langkah dan rekomendasi untuk membantu Kabupaten 
Pulang Pisau mencapai pertumbuhan ekonomi hijau yang inklusif melalui pemanfaatan 
sumberdaya alam yang efisien dan berkelanjutan. Untuk itu, dibutuhkan tindakan yang 
terkoordinasi antara Pemerintah Kabupaten, pihak swasta, masyarakat dan organisasi 
non-pemerintah. Beralih dari model pertumbuhan ekonomi yang biasa ke pertumbuhan 
ekonomi hijau membutuhkan semua pemangku kepentingan untuk menyepakati bentuk 
kemitraan baru, mengembangkan keterampilan, analisis dan teknologi yang baru, 
memperbaharui sistem insentif dan pasar, mereformasi kebijakan dan menegakkannya 
secara adil. Semua hal ini membutuhkan dukungan finansial yang bisa berasal dari 
sejumlah sumber keuangan di sektor publik dan swasta. Bab ini akan  menggarisbawahi 
tindak lanjut yang harus diambil Kabupaten Pulang Pisau untuk melaksanakan strategi 
ini dengan memanfaatkan sumber-sumber keuangan negara dan menarik investasi.

Pengarusutamaan strategi ini ke dalam proses-proses di atas akan lebih efektif dengan 
adanya alas hukum dari Bupati. Untuk itu, Keputusan Bupati Pulang Pisau yang mengatur 
tentang pengarusutamaan strategi ini menjadi prioritas agar pertumbuhan ekonomi hijau 
bisa dilaksanakan.

Langkah Selanjutnya

Sumber pembiayaan lainnya

Agar bisa menuju pertumbuhan ekonomi hijau, maka komitmen penganggaran 
dari Pemerintah Kabupaten dan mitra pembangunan lain akan sangat dibutuhkan. 
Investasi harus ditarik baik dari sektor publik maupun swasta, dari dalam maupun 
luar negeri. Intervensi dan kegiatan di dalam strategi ini harus dimuat ke dalam 
paket rencana bisnis maupun proposal yang menarik bagi investor dan juga donor. 
Berikut adalah sumber-sumber keuangan yang bisa mendanai pertumbuhan 
ekonomi hijau:

Donor internasional dan mitra pembangunan pemerintah

Sejumlah negara maju telah memperioritaskan dukungan untuk negara-negara 
berkembang yang ingin melaksanakan pertumbuhan ekonomi hijau. Banyak dari 
mereka yang sudah mendanai program pembangunan rendah karbon, sementara 
yang lainnya sedang mencari peluang untuk melakukan hal yang sama. Selain 
itu, sejumlah institusi kerja sama multilateral juga memberi dukungan teknis, 
dana hibah dan pinjaman, diantaranya adalah Bank Dunia, Bank Pembangunan 
Asia, dan Global Environmental Facility (GEF). Ada sejumlah lembaga swadaya 
masyarakat yang juga bekerja terkait dengan pertumbuhan ekonomi hijau, 
seperti WWF dan TNC. Strategi ini bisa dikemas ke dalam bentuk proposal 
yang siap untuk diajukan ke mitra-mitra potensial tadi. Kerangka berpikir logis 
di lampiran 1 bisa menjadi pintu masuk untuk penyusunan proposal program.

Pihak swasta

Pelaksanaan pertumbuhan ekonomi hijau juga memerlukan peran aktif pihak 
swasta untuk berinvestasi di sektor kehutanan, perikanan budidaya, perkebunan 
dan energi terbarukan. Tapi, hal ini hanya bisa terjadi bila pertumbuhan ekonomi 
hijau menyediakan keuntungan atas investasi dan tingkat resiko yang bisa 
dikelola. Pemerintah Kabupaten dan mitra pembangunan lainnya harus secara 
aktif menujukkan manfaat ekonomi dan finansial dari praktek pengelolaan sumber 
daya alam secara berkelanjutan kepada pihak swasta. Untuk itu dibutuhkan 
studi kelayakan dan perencanaan bisnis yang berisi analisis pasar, kebutuhan 
teknis, analisis biaya dan manfaat, dengan memasukkan faktor sosial dan 
lingkungan yang biasanya tidak dinilai. Bagi Pemerintah Kabupaten, hal yang 
menjadi prioritas untuk menarik investor masuk adalah kejelasan status dan 
kepemilikan lahan (lihat bab sektor kehutanan) dan kajian tentang perizinan 
(lihat bab lintas sektor).

Pemerintah Provinsi dan Pusat 

Mekanisme penganggaran Pemerintah Indonesia menyediakan banyak peluang 
untuk membiayai pertumbuhan ekonomi hijau di Kabupaten Pulang Pisau 
yang belum bisa dipenuhi dari anggaran Pemerintah Kabupaten. Termasuk 
diantaranya, adalah: Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yang berasal 
dari Pemerintah Pusat untuk mendanai kegiatan di kabupaten. Pilihan lainnya 
adalah melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM yang 
memberikan hibah kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan jalan, 
irigasi, bangunan sekolah dan layanan kesehatan. PNPM-Hijau juga mendukung 
penyadartahuan masyarakat tentang dampak negatif dan jangka panjang akibat 
perilaku mereka terhadap lingkungan dan sumber daya alam, dimana hal ini 
sangat relevan bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi hijau.

Monitoring dan evaluasi

Sistem monitoring dan evaluasi yang sederhana 
menjadi komponen vital untuk memastikan bahwa 
strategi ini bisa dilaksanakan secara efektif. Monitoring 
merujuk pada kegiatan pengumpulan dan analisis 
informasi secara rutin untuk mengecek kemajuan 
atas rencana dan target yang telah ditetapkan. 
Sementara,evaluasi adalah proses identifikasi dan 
refleksi atas dampak dari apa yang sudah dicapai 
sambil menilai manfaatnya.101

Lampiran 1 dari strategi ini menyediakan kerangka 
logis yang bisa digunakan sebagai dasar pelaksanaan 
proses monitoring dan evaluasi. Kerangka logis ini 
berisi indikator untuk strategi:

Dampak

Instrumen yang terdiri dari indikator untuk menilai 
kemajuan kabupaten untuk mewujudkan visi 
pertumbuhan ekonomi hijau.

Hasil

ndikator untuk setiap sektor dan tema lintas sektor 
(semua terkait ke lingkungan bisnis yang transparan 
dan penilaian modal alam)

Keluaran

Target yang jelas dari setiap intervensi di strategi ini 
dan serangkaian indikator untuk memonitor kemajuan 
dari kegiatan yang diperlukan hasil yang diinginkan.

Kerangka logis ini mendukung pelaksanaan dari 
intervensi yang diusulkan melalui pelaporan yang 
teliti dan berbasis fakta. Kerangka logis ini juga 
bisa berkontribusi pada pembelajaran bersama 
bagi SKPD and pemangku kepentingan lainnya. 
Upaya membandingkan kinerja kabupaten terhadap 
kerangka logis iniakan memperkuat akuntabilitas 
dan memungkinkan umpan balik dari pemangku 
kepentingan, terutama masyarakat penerima dampak.

© Humaspro Pulang Pisau
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07 Lampiran

Lampiran

1. Perubahan tahunan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

2. Investasi di sektor kehutanan 

3. Perubahan tahunan produksi sektor kehutanan

4. Lapangan kerja yang disediakan sektor kehutanan 

5. Jumlah konflik tenurial di kawasan hutan 

6. Perubahan luasan lahan yang terdegradasi di dalam kawasan hutan

7. Seluruh pemegang izin konsesi mematuhi tata ruang

1. KPH yang dibentuk sesuai persetujuan Kementerian LHK 

2. Pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam penyusunan RP KPH 

3. RP KPH yang diselesaikan 

4. Staf KPH yang direkrut dan menyelesaikan program pelatihan 

5. Lahan gambut yang dikelola oleh KPH secara berkelanjutan 

6. Lahan  gambut yang direhabilitasi dalam wilayah KPH 

7. Pendapatan dari produksi kayu di dalam wilayah KPH

8. Pendapatan dari produksi HHBK di dalam wilayah KPH 

1. Anggota LPHD di empat hutan desa yang telah menyelesaikan program pelatihan 

2. Izin hutan desa baru yang disetujui oleh Kementerian LHK 

3. LPHD yang dibentuk 

4. Rencana pengelolaan hutan desa  yang selesai disusun 

5. Investasi awal yang disediakan untuk hutan desa 

6. Penghasilan hutan desa dari HHBK, selective logging dan ekoturisme

7. Klaster bisnis dibentuk untuk pemanfaatan sumber daya hutan berkelanjutan

Indikator
(tingkat kabupaten)

Target 2015-2018
Indikator
(tingkat 
pelaksanaan)

Target 2015-2018
Indikator
(tingkat 
pelaksanaan)

Rp

Rp

unit/year

#

#

ha

Y/N

Y/N

#

Y/N

#

ha

ha

Rp

Rp

#

#

#

#

Rp

Rp

#

Kehutanan: Sistem lokal untuk pengelolaan hutan dan lahan gambut yang 
mengoptimalkan fungsi ekonomi, sosial dan ekologi hutan untuk generasi mendatang, 
sekaligus mengurangi kejadian kebakaran

1.1 Kawasan pemangkuan hutan (KPH) yang beroperasi dan dikelola secara efektif

Sistem pengelolaan hutan berbasis masyarakat (misalnya hutan desa) dibentuk dan 
dikelola secara efektif

1

1.1

1.2

OUTCOMES

OUTPUTS

OUTPUTS

Setidaknya satu KPH beroperasi dan dikelola secara efektif

Jaringan pengelolaan hutan desa, yang setidaknya terdiri atas 13 hutan desa, 
dibentuk dan dikelola secara efektif

1. Perubahan tahunan kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB 

2. Investasi di sektor perikanan

3. Perubahan tahunan produksi sektor perikanan 

4. Jumlah rumah tangga yang bekerja di sektor perikanan 

5. Luasan hutan mangrove

6.Seluruh pemegang izin usaha budidaya perikanan mematuhi tata ruang

1.  Lahan yang sesuai dari aspek lingkungan dan sosial 

2.  Rencana kabupaten tentang tipe silvofishery yang sesuai

3.  Analisis biaya/manfaat diselesaikan untuk perikanan 

4.  Peta kesesuaian lahan dipadukan dengan rencana tata ruang

1.   Raperda kabupaten tentang perikanan memasukan safeguards lingkungan dan  
 keberlanjutan 

2.  Pertemuan dengan pemangku kepentingan tentang ranperda 

3.  Pengesahan perda tentang perikanan 

4.  Izin budidaya perikanan yang dikeluarkan sesuai kriteria keberlanjutan

5.  Luasan wilayah tambak yang telah disertifikasi

1.  Peta dan analisis rantai pasokan untuk komoditas perikanan budidaya

2.  Modul BMP dan IBA setiap komoditas yang sesuai untuk Pulang Pisau

3.  Petani tambak yang mendapat pelatihan BMP dan sertifikasi

4.  Penilaian tentang kondisi mangrove diselesaikan, termasuk laju deforestasi dan  
 pemicunya

Indikator
(tingkat kabupaten)

Target 2015-2018
Indikator
(tingkat 
pelaksanaan)

Target 2015-2018
Indikator
(tingkat 
pelaksanaan)

Target 2015-2018
Indikator
(tingkat 
pelaksanaan)

Rp

Rp

ton/year

#

ha

Y/T

ha

Y/T

Y/T

Y/T

Y/T

#

Y/T

#

ha

Y/T

Y/T

#

Y/T

Perikanan budidaya: perikanan budidaya yang efisien dan berkelanjutan yang bisa 
menghasilkan produk kualitas dan bernilai tinggi di lokasi yang tepat

Sistem silvofshery dibuat di lokasi yang sesuai

Peraturan daerah tentang perikanan yang berkelanjutan disahkan dan dilaksanakan

Kapasitas petani tambak meningkat untuk melaksanakan BMP

2

2.1

2.2

2.3

OUTCOMES

OUTPUTS

OUTPUTS

OUTPUTS

Setidaknya 1.000 ha tambak silvofishery dibangun di lokasi yang sesuai

Seluruh pemegang izin baru untuk budidaya perikanan mematuhi peraturan daerah 
tentang budidaya perikanan yang berkelanjutan

Setidaknya 25% petani tambak mengadopsi praktek pengelolaan yang baik dan 
memperoleh sertifikasi budidaya perikanan yang berkelanjutan

1.  Perubahan tahunan kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB 

2.  Investasi di sektor perkebunan

3.  Perubahan tahunan produksi sektor perkebunan

4.  Lapangan kerja yang disediakan sektor perkebunan

5.  Jumlah konflik tenurial di areal penggunaan lainnya

6.  Perubahan luasan lahan yang terdegradasi di areal penggunaan lainnya

7. Seluruh pemegang izin konsesi mematuhi tata ruang

1.  Peta dan analisis rantai pasokan setiap komoditas

2.  Pengkajian kebutuhan pelatihan untuk BMP dan IBA

3.  Kurikulum dan material pelatihan sesuai kebutuhan lokal dan sensitif jender

4.  Sekolah lapang yang dibuat

5.  Petani yang terlibat dalam sekolah lapang

6.  Petani yang terlibat dalam mekanisme penentuan harga berdasarkan kualitas produk

7.  Petani yang punya akses ke layanan jasa keuangan)

1.  Lahan yang sesuai dari aspek lingkungan dan sosial 

2.  Arahan lokasi kebun kelapa sawit baru masuk di dalam rencana tata ruang kabupaten

3.  Inspeksi perusahaan perkebunan sesuai peraturan daerah provisi

Indikator
(tingkat kabupaten)

Target 2015-2018
Indikator
(tingkat 
pelaksanaan)

Target 2015-2018
Indikator
(tingkat 
pelaksanaan)

Rp

Rp

ton/year

#

#

ha

Y/T

Y/T

Y/T

Y/T

#

#

#

#

ha

#

#

 Perkebunan: sektor perkebunan yang efisien dan berkelanjutan untuk menghasilkan 
produk pertanian berkualitas tinggi di lokasi yang tepat

Kinerja perkebunan rakyat untuk karet, kelapa dan kopi meningkat

Perkebunan kelapa sawit baru dibangun di lokasi yang sesuai dari aspek lingkungan dan 
sosial

3

3.1

3.2

OUTCOMES

OUTPUTS

OUTPUTS

25% petani mengadopsi BMP dan IBA

Semua perkebunan kelapa sawit baru dibangun di lahan yang sesuai

Membangun ekonomi berkelanjutan yang 
memberi kemakmuran bagi masyarakat 
Kabupaten Pulang Pisau dengan tetap mengurangi 
emisi gas rumah kaca dan memelihara cadangan 
modal alam kita untuk generasi mendatang

DAMPAK
Indikator  
(tingkat kabupaten)

1.  Pertumbuhan tahunan PDRB (%)

2.  PDRB per kapita (Rp)

3.  Pembentukan modal bruto (Rp)

4.  Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)

5.  Angka Kemiskinan (%)

6.  Koefisien Gini

7.  Emisi per Kapita (ton CO2e)

8.  Perubahan Bersih Tahunan untuk Cadangan Karbon Atas dan Bawah Tanah (ton CO2)

9.  Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi/KBKT (ha)

10.  Indeks Kualitas Lingkungan Hidup/IKLH

11.  Indeks Kapasitas Fiskal/IKF

12. Indeks Kerentanan Penghidupan Rumah Tangga/HVI
7.1

Kerangka logis

Bab 7 Kerangka Logis

Green Growth StrategyPulang Pisau
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1. Perubahan tahunan kontribusi sektor energi terhadap PDRB

2. Jumlah populasi yang memiliki akses ke listrik 

3. Jumlah populasi yang memiliki akses ke energi terbarukan 

4. Listrik yang diasilkan dari sumber energi terbarukan 

5. Investasi untuk fasilitas energi terbarukan

1.  Pengkajian lingkup kabupaten untuk mengidentifikasi pabrik kelapa sawit yang cocok

2.  Pengelola pabrik kelapa sawit yang dilatih tentang biogas POME

3.  Anggaran yang dialokasikan pemerintah kabupaten untuk mendukung biogas dari  
 digester POME

4.  Komitmen dari bank lokal berupa pinjaman untuk mendukung biogas dari digester  
 POME 

5.  Perjanjian off-take dengan PLN 

6.  Studi kelayakan tentang biogas dari digester POME 

7.  Masyarakat lokal yang dilatih tentang sistem operasi yang efektif

8.  Listrik yang dihasilkan biogas dari digester POME

1. Pengkajian lingkup kabupaten untuk mengidentifikasi lokasi digester limbah ternak

2. Masyarakat lokal yang terlibat dalam program penyadaran 

3. Lembaga lingkup desa yang dbentuk untuk mengelola digester limbah ternak 

4. Studi kelayakan tentang pengembangan digester limbah ternak 

5. Masyarakat lokal dilatih tentang sistem operasi yang efektif

6. Biogas yang diproduksi dari digester limbah ternak

Indikator
(tingkat kabupaten)

Target 2015-2018
Indikator
(tingkat 
pelaksanaan)

Target 2015-2018
Indikator
(tingkat 
pelaksanaan)

Rp

%

#

%

Rp

Y/T

#

Rp

Y/T

Y/T

#

#

KWh

Y/T

#

#

#

#

m3

Energi terbarukan: Peningkatan sumber energi terbarukan dengan 
memanfaatkan biogas yang dihasilkan dari limbah cair pabrik kelapa sawit 
(POME) dan limbah ternak

Digester biogas dari POME dari generatornya dibangun dan dikelola secara efektif

Digester biogas dari limbah ternak dibangun dan dikelola secara efektif

4

4.1

4.2

OUTCOMES

OUTPUTS

OUTPUTS

Setidaknya ada 1 digester biogas POME dan fasilitas generator penyedia listrik 
yang beroperasi secara efektif

Setidaknya ada 16 fasilitas biogas dari limbah ternak yang beroperasi secara efektif
 Indikator sudah disebutkan di bagian sebelumnya, yaitu:

• Kawasan bernilai konservasi tinggi (ha) di level dampak

•  Kepatuhan atas rencana tata ruang di sektor kehutanan, pertambangan dan perkebunan

1.  Penyelesaian pengkajian kawasan bernilai konservasi tinggi di lingkup kabupaten 

2.  Masyarakat lokal yang terlibat di pengkajian kawasan bernilai konservasi tinggi 

3.   Mekanisme perizinan dan peraturan terkait diperbaharui sesuai hasil pengkajian 
kawasan bernilai konservasi tinggi

4. Owners of existing concessions with HCV areas agree to protect these areas 

1.  ToR KLHS yang mengidentifikasi isu lingkungan dan sosial ekonomi

2.  Pengumpulan data dasar terkait isu yang sudah diidentifikasi

3.  Dampak utama dan konsekuensi dari rencana tata ruang yang diusulkan telah diidentifikasi 

4.  Langkah-langkah untuk mencegah dan mengurangi dampak diusulkan 

5.  Warga yang berpartisipasi dalam konsultasi publik KLHS 

6.  Amandemen utuk rencana tata ruang kabupaten diusulkan

Indikator
(tingkat kabupaten)

Target 2015-2018
Indikator
(tingkat 
pelaksanaan)

Target 2015-2018
Indikator
(tingkat 
pelaksanaan)

Y/T

#

Y/T

Y/T

Y/T

Y/T

Y/T

Y/T

#

Y/T

Lintas sektor 2: Nilai modal alam dan jasa ekosistem diintegrasikan dalam proses 
pengambilan keputusan tentang kebijakan dan investasi

Kegiatan ekonomi tidak dilakukan di kawasan bernilai koservasi tinggi

Kajian Lingkungan Hidup Strategis dilakukan atas rencana tata ruang kabupaten

6

6.1

6.2

OUTCOMES

OUTPUTS

OUTPUTS

Seluruh izin konsesi baru berada di luar kawasan bernilai konservasi tinggi dan 
kawasan bernilai konservasi tinggi yang berada dalam izin konsesi lama dilindungi

Rencana tata ruang diperbaharui untuk mencerminkan rekomendasi dari KLHS

1.  Investasi di kabupaten

2. Alokasi DAK dan DAU

3.  Pertumbuhan kredit

4.  Arus modal keluar

5.  Jumlah konflik tenurial (Jumlah kejadian)

1. Sistem pengelolaan informasi tentang perizinan yang terbuka untuk publik dibuat

2. Pegawai pemerintah kabupaten yang dilatih menilai legalitas konsesi

3. Pegawai pemerintah kabupaten yang dilatih menggunakan GIS

4. Konsesi yang diidentifikasi memiliki konflik lahan

5. Konsesi yang dibekkukan karena ada ketidaklengkapan izin

6. Mekanisme perizinan diperbaharui untuk meningkatkan transparansi

Indikator
(tingkat kabupaten)

Target 2015-2018
Indikator
(tingkat 
pelaksanaan)

Rp

%

%

Rp

#

Y/T

#

Rp

Y/T

Y/T

#

Lintas sektor 1: Lingkungan bisnis yang transparan dan kondusif diciptakan dengan 
mengurangi potensi konflik sosial dari tumpang tindih lahan atau konsesi illegal

Sistem perijinan yang transparan dibentuk untuk semua kegiatan berbasis lahan

5

5.1

OUTCOMES

OUTPUTS

Seluruh izin penggunaan lahan dinyatakan sah dan bebas dari konflik lahan

Bab 7 Kerangka logis
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Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Pulang Pisau terdiri atas:

Pada tahun 2013, tercatat bahwa Pemerintah Kabupaten 
Pulang Pisau memiliki pendapatan sebesar Rp 
636.602.361.995,- Struktur pendapatan terbesar berasal 
dari Dana Perimbangan, yaitu Rp 548.812.811.688,- atau 
sekitar 86,21% dari total pendapatan (lihat Gambar 11).102 
Setelah itu, diikuti oleh Lain-Lain Pendapatan Daerah 
yang Sah sebesar 70.347.203.327,- atau 11,05%, dan yang 
terakhir, Pendapatan Asli Daerah yang jumlahnya mencapai 
Rp 17.442.346.978,- atau 2,74%.103

Lalu, di dalam struktur Dana Perimbangan sendiri, dana 
alokasi umum (DAU) adalah penyumbang terbesar (Rp 
453.776.884.000,-), baru setelahnya diikuti oleh bagi hasil 
pajak/bagi hasil bukan pajak (Rp 52.427.997.688,-), dan 
dana alokasi khusus atau DAK (Rp 42.607.930.000,-). DAU 
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 
keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah 
saat melaksanakan desentralisasi.104

DAU bersifat blockgrant yang berarti penggunaannya 
diserahkan  kepada  daerah  sesuai  dengan  prioritas 
dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan 
kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi 
daerah. Landasan hukum pelaksanaan DAU adalah UU 
No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan 
Keuangan Daerah, dan PP No. 55/2005 tentang Dana 
Perimbangan. DAU diberikan oleh Pemerintah Pusat ke 
Pemerintah Daerah berdasarkan berdasarkan celah fiskal 
dan alokasi dasar. Nilai DAU diperoleh dari alokasi dasar 
ditambah celah fiskal. Perhitungan tentang DAU untuk 
masing-masing daerah telah diatur oleh kedua peraturan 
perundangan di atas.

a Pendapatan pajak 0,31%

b Retribusi 0,89%

c Manajemen kekayaan Regional 0.24%

d PAD hukum lain 1,3%

e Bagi hasil pajak/bukan pajak 8,24%

f DAU 71,28%

g DAK 6,69%

h Pembagian pajak dari pemerintah provinsi 

 dan daerah lainnya 2,68%

i Penyesuaian dan dana otonomi khusus 6,83%

j Bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan

 daerah lainnya 1,54%

Gambar 11 —  Proporsi pendapatan daerah Kabupaten 
Pulang Pisau tahun 2013

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Mencakup: hasil pajak daerah, hasil retribusi 
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 
yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan 
asli daerah yang sah.

Dana Perimbangan

Mencakup: bagi hasil pajak/bagi hasil 
bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), 
dan dana alokasi khusus (DAK)

Lain-Lain Pendapatan Daerah 
yang Sah

Mencakup: pendapatan hibah, pendapatan 
darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi 
dan Pemerintah Daerah lainnya, dana 
penyesuaian dan otonomi khusus, serta 
bantuan keuangan dari provinsi atau 
Pemerintah Daerah lainnya.

7.2

Informasi keuangan

abcd
e

f

g

h

i
j

Informasi keuanganBab  7

Definisi indikator makro untuk pertumbuhan ekonomi hijau

Indikator DefinisiNo.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Perubahan persentase PDRB dibandingkan tahun sebelumya. PDRB adalah nilai keseluruhan 
semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu 
(biasanya satu tahun). Indikator ini menggambarkan arah dan besaran pertumbuhan untuk 
ekonomi secara keseluruhan.

Nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu. Indikator ini 
menggambarkan rata-rata pertumbuhan nyata ekonomi per kapita dari penduduk di suatu 
wilayah.

Pembentukan Modal Bruto (PMTB) adalah pengeluaran di suau wilayah untuk barang modal 
yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi, 
termasuk konstruksi jalan, bangunan sekolah, kantor dan rumah sakit, bangunan perumahan, 
pertokoan dan industri. Indikator ini menunjukkan kegiatan-kegiatan sektor publik dan investasi 
sektor swasta di perekonomian suatu wilayah.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di suatu wilayah adalah persentase angkatan kerja terhadap 
penduduk usia kerja. Indikator ini digunakan untuk kondisi pasar tenaga kerja di suatu wilayah.

Bank Dunia mengkategorikan ‘kemiskinan moderat atau sedang (mampu memenuhi kebutuhan 
dasar)’ dengan pendapatan kurang dari US$ 2 per hari. Tingkat kemiskinan di suatu wilayah 
diukur dari jumlah populasi yang berpendapatan kurang dari  US$ 2. Indikator ini menunjukkan 
proporsi penduduk miskin di suatu wilayah.

Koefisien Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di 
suatu wilayah. Koefisien ini mengukur penyimpangan dari distribusi pendapatan atau pengeluaran 
diantara individu atau rumah tangga relatif terhadap distribusi yang seimbang. Koefisien Gini 
berkisar antara 0 sampai dengan 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, 
sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

Emisi gas rumah kaca yang diproduksi di suatu wilayah tertentu, lalu dibagi jumlah populasi. 
Gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim ini, termasuk Karbon Dioksida (CO

2
), 

Metan (CH
4
) dan Gas Fluor (misalnya HFC). Indikator ini menunjukkan besarnya emisi  per 

populasi di suatu wilayah.

Perubahan tahunan cadangan karbon di lahan pada suatu wilayah. Perubahan ii mencakup 
penambahan maupun pengurangan stok karbon baik yang di atas tanah (misalnya tegakan hutan) 
dan bawah tanah (misalnya gambut). Indikator ini menunjukkan apakah suatu wilayah kehilangan 
karbon yang terlepas ke udara atau mengikat karbon dari udara, termasuk skala perubahannya.

Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) adalah suatu areal yang memiliki satu atau lebih Nilai 
Konservasi Tinggi pada tingkat lokal, regional atau global, meliputi nilai-nilai ekologi dan keragaman 
hayati, jasa lingkungan, sosial dan budaya. KBKT merupakan alat untuk mengelola sumber daya 
alam secara bertanggung jawab. Sebelum pengkajian dilakukan, maka KBKT harus didefinisikan 
dulu menurut konteks lokal.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan 
Hidup pada tahun 2014. IKLH digunakan untuk memantau kinerja lingkungan yang penting 
- seperti kualitas air dan udara, serta tutupan hutan -  dari beragam sektor industri. IKLH juga 
mencakup penggunaan sebuah kerangka kerja untuk pengumpulan data untuk sistem pengelolaan 
lingkungan.

Indeks Kapasitas Fiskal digunakan oleh Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran belanja 
bagi Pemerintah Daerah. Indeks ini dihitung dengan membagi pendapatan bersih yang diterima 
pemerintah dengan jumlah penduduk miskin di suatu wilayah. Indikator ini menggambarkan 
ketahanan keuangan sektor publik di suatu wilayah, semakin rendah kapasitas fiskal suatu daerah, 
maka akan semakin besar nilai hibah yang ditransfer Pemerintah Pusat ke daerah tersebut. Hal ini 
dimaksudkan agar daerah dapat melaksanakan fungsi pemerintahannya secara normal.

Indeks Kerentanan Penghidupan Rumah Tangga atau Household Vulnerability Index (HVI) adalah 
indeks untuk mengukur kerentanan rumah tangga. Kerentanan didefinisikan sebagai adanya faktor 
yang membuat rumah tangga beresiko untuk mengalami kekurangan pangan atau gizi buruk. Indeks 
ini fokus pada pertanian dan ketahanan pangan, tapi bisa juga digunakan untuk menilai ketahanan 
populasi terhadap goncangan eksternal.

Tingkat Partisipasi 
Angkatan Kerja (%)

Laju Pertumbuhan 
PDRB (%)

PDRB per Kapita (Rp)

Pembentukan Modal 
Tetap Bruto (Rp)

Persentase Penduduk 
Miskin (%)

Koefisien Gini

Emisi Karbon per Kapita 
(ton CO2e)

Perubahan Bersih 
Tahunan untuk Stok 
Karbon Atas dan Bawah 
Tanah (ton CO2e)

Kawasan Bernilai 
Konservasi Tinggi/KBKT 
(ha)

Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup 
(IKLH)

Indeks Kapasitas Fiskal/
IKF

Indeks Kerentanan 
Penghidupan Rumah 
Tangga
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Pada tahun 2013, belanja daerah kabupaten ini mencapai Rp 586.961.441.336,- sehingga 
tercipta surplus anggaran sebesar Rp 49.640.920.658,- di akhir tahun anggaran 
(lihat Tabel 6).105 Biaya yang dikeluarkan untuk Belanja Tidak Langsung adalah Rp 
289.721.797.323,- atau sebesar 49,36% dari total belanja daerah, sementara untuk 
Belanja Langsung mencapai Rp 297.239.644.013,- atau 50,64%.106 Dari keseluruhan 
komponen pembentuk biaya, maka belanja pegawai di Belanja Tidak Langsung adalah 
yang terbesar (42,64%), setelah itu diikuti belanja modal di Belanja Langsung (31,73%), 
dan belanja barang dan jasa di Belanja Langsung (15,81%) (lihat Gambar 13).107

Jika besar biaya belanja daerah tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2014, maka 
Kabupaten Pulang Pisau mengalami peningkatan belanja daerah sebesar 17,1% (Rp 
665.352.355.,217,-).108 Sebagian besar anggaran dibelanjakan oleh Dinas Pendidikan 
(35,92%) dan Dinas Pekerjaan Umum (25.74%).109 Sementara itu, anggaran yang dibelajakan 
di sektor-sektor berbasis penggunaan lahan jumlahnya tidak besar, yaitu 3,83% di 
Dinas Pertanian dan Peternakan, 2,53% di Dinas Perkebunan dan Kehutanan, 2,46% di 
Dinas Kelautan dan Perikanan.110 Jika ketiganya digabung, maka persentasenya hanya 
mencapai 8.82% atau sebesar Rp 58.715.650.959,-111 Padahal, ketiga sektor ini menjadi 
sumber pendapatan utama bagi sebagian besar penduduk kabupaten. Berdasarkan 
data tahun 2012, sekitar 58,11% total populasi penduduk kabupaten yang berusia di 
atas 15 tahun bekerja di ketiga sektor ini.112

Belanja Langsung

Mencakup belanja pegawai, belanja barang 
dan jasa, serta belanja modal.

Belanja Tidak Langsung

Mencakup belanja pegawai, belanja bunga, 
belanja subsidi, belanja hibah, belanja 
bantuan sosial, belanja bagi hasil dan bantuan 
keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota 
dan Pemerintah Desa, serta belanja tidak 
terduga.

Belanja Daerah

Belanja daerah Kabupaten Pulang Pisau 
mencakup:

Gambar 12 —  Proporsi belanja daerah Kabupaten 
Pulang Pisau tahun 2013

a Pegawai negeri sipil (belanja tidak langsung) 42,64%

b Hibah 2,49%

c Bantuan Sosial 0,64%

d  Bantuan keuangan untuk provinsi / kabupaten / kota dan 
pemerintah desa 3,43%

e Pengeluaran tak terduga 0,22%

f Pegawai Sipil (belanja langsung) 3,04%

g Barang dan jasa 15,81%

h Modal 31,73%

a

bcdef

g

h

Tabel 8 —  Proporsi belanja satuan kerja perangkat daerah 
(SKPD) di Kabupaten Pulang Pisau tahun 2014

Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan

Dinas Pekerjaan Umum

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Badan Lingkungan Hidup

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 
Masyarakat

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Sekretariat Daerah

Sekretariat Dewan

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah

Inspektorat

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan 
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Dinas Pertanian dan Peternakan

Dinas Perkebunan dan Kehutanan

Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah

TOTAL PENGELUARAN TAHUN 2014

239.016.116.761 35,92%

34.885.492.988 5,24%

171.272.018.578 25,74%

9.378.155.107 1,41%

3.555.387.414 0,53%

5.018.856.147 0,75%

4.230.559.203 0,64%

3.022.284.847 0,45%

4.715.002.897 0,71%

2.395.854.280 0,36%

3.819.736.503 0,57%

2.747.391.353 0,41%

8.438.673.785 1,27%

665.352.355.216

35.639.701.098 5,36

4.404.985.305 0,66%

10.790.742.011 1,62%

1.679.891.546 0,25%

12.314.748.503 1,85%

25.481.464.176 3,83%

3.624.894.579 0,54%

16.844.040.994 2,53%

4.909.696.808 0,74%

5.204.401.196 0,78%

16.390.145.789 2,46%

Satuan Kerja Perangkat Daerah Jumlah Pengeluaran 
tahun 2014 (Rp) Proporsi Pengeluaran (%)
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