
Pesan kunci
• Forum multipihak (Multi-stakeholder Forum/MSF) Dewan 

Daerah Perubahan Iklim (DDPI) memiliki kepemimpinan 
kuat dan memiliki wawasan lokal sehingga memperkuat 
rasa kepemilikan peserta terhadap proses MSF sekaligus 
persepsi mereka terhadap legitimasinya. 

• MSF yang bekerja secara independen terlepas dari 
struktur pemerintahan dapat lebih mudah berhubungan 
dengan berbagai kalangan, mengingat ‘ego sektoral’ 
di dalam institusi pemerintah dapat menghambat 
proses komunikasi dan koordinasi. Dikeluarkannya 
surat keputusan untuk MSF dapat menjadi kunci dalam 
menghadapi dinamika politik daerah serta menghindari 
dibubarkannya MSF. 

• Pelibatan baik itu masyarakat dan sektor swasta yang 
sebelumnya absen dari MSF akan mampu meningkatkan 
keefektifannya dalam mendorong tata guna lahan yang 
berkelanjutan.  

• Walaupun para peserta aktif MSF mengakui efektivitas 
MSF dalam koordinasi lintas sektor, kegiatan pemantauan 
tahunan yang dilakukan belum melaksanakan proses 
refleksi terhadap aspek kesetaraan dan efektivitas MSF. 
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Pendahuluan 
Indonesia memiliki hutan tropis terluas ke-3 di dunia (setelah 
Brasil dan Kongo) serta menduduki peringkat ke-3 sebagai negara 
penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia. Di tahun 2005, tata 
guna lahan, alih fungsi lahan dan hutan berkontribusi terhadap 75% 
total emisi yang dihasilkan. Di 2015, Indonesia mengalami kebakaran 
hutan terburuk sejak tahun 1999, yang diperparah oleh konversi 
lahan. Emisi yang dihasilkan dari peristiwa tersebut sekitar 15.95Mt 
CO
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/hari, melebihi rata-rata emisi yang dihasilkan oleh seluruh 

sektor ekonomi di Amerika Serikat. Kalimantan Timur (Kaltim) yang 
merupakan provinsi terbesar ke-4 di Indonesia adalah salah satu dari 
enam provinsi yang menghasilkan titik api terbanyak di tahun itu.

Seperti halnya di beberapa provinsi lain di Indonesia, perekonomian 
Kaltim bergantung pada investasi lokal dan luar dalam ekstraksi 
sumber daya alam, termasuk di dalamnya: kayu, minyak, gas, 
batubara dan emas. Kondisi ini menimbulkan ancaman terhadap 
lingkungan lewat konversi hutan dan lahan untuk tambang, 
kayu dan perkebunan kelapa sawit. Tumpang tindih hak tenurial 
lahan antara pertambangan, perkebunan dan kawasan hutan 
mengakibatkan tingginya deforestasi dan meningkatnya potensi 
konflik antara masyarakat dan perusahaan, atau antar perusahaan 
itu sendiri.

Meski demikian, Kaltim berkomitmen tinggi untuk menurunkan 
emisi dari konversi lahannya yang ditunjukkan lewat beberapa 
inisiatif yang mendukung mitigasi perubahan iklim. Untuk 
mengetahui lebih dalam potensi MSF dalam konteks ini, kami 
melakukan studi terhadap Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI), 
yang dibentuk untuk mengoordinasikan program-program yang 
termasuk di dalam Program Inisiatif Kalimantan Timur Hijau (Kaltim 
Hijau). Kami memilih DDPI sebagai studi kasus untuk mempelajari 
bagaimana MSF dapat memainkan peran penting dalam 
meningkatkan tata guna, alih fungsi lahan dan hutan yang lebih 
berkelanjutan.

DDPI didirikan tahun 2011 oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur 
saat itu, Awang Faroek Ishak, menyusul pembentukan Kalimantan 
Timur Hijau (Kaltim Hijau) di tahun 2009. MSF ini dipimpin oleh 
akademisi yang mumpuni serta mendapatkan dukungan dari 
gubernur sebelumnya melalui penerbitan Surat Keputusan Gubernur 
yang mengatur tentang teknis operasional dari DDPI di Kaltim. 

Tujuan dari DDPI adalah sebagai berikut: 
1. Merumuskan strategi tingkat provinsi yang terkait dengan 

pengurangan emisi dan mitigasi perubahan iklim.
2. Mengoordinasikan program-program adaptasi, mitigasi 

dan adaptasi teknologi di Kaltim.
3. Merancang strategi pasar karbon.
4. Melakukan sistem pengukuran, pelaporan dan verifikasi 

(MRV) terhadap proyek dan peraturan perubahan iklim.
5. Memastikan seluruh kabupaten di Kaltim mengadopsi 

strategi pembangunan hijau.
Pada praktiknya, DDPI berperan sebagai institusi yang 
mengoordinasikan program-program terkait perubahan iklim di 
Kaltim. DDPI juga berperan untuk mengarusutamakan isu strategi 
mitigasi perubahan iklim dan pembangunan hijau  ke dalam 
program-program pemerintah, dokumen perencanaan strategis dan 
rencana pembangunan daerah jangka menengah. 

Hanya saja, adanya ‘ego sektoral1’ menjadi tantangan tersendiri bagi 
lembaga pemerintah yang menghambat kolaborasi lintas sektor. 

1  Ego sektoral dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai suatu 
kebanggaan atas lembaganya yang menganggap bahwa lembaganyalah yang 
paling mumpuni untuk menghasilkan kebijakan dan peraturan. Hal ini kerap 
menimbulkan kondisi dimana suatu lembaga pemerintah memprioritaskan 
kebutuhan serta kepentingan lembaganya, yang kemudian menolak untuk 
berkolaborasi dalam sebuah program jika itu akan merusak tatanan prioritas 
lembaganya.

Pernyataan ini sejalan dengan hasil wawancara dengan 
sembilan responden yang selanjutnya menyetujui bahwa 
independensi DDPI menjadi salah satu faktor suksesnya 
koordinasi program-program terkait perubahan iklim di Kaltim. 
Anggota DDPI meliputi pemerintah Provinsi Kaltim, LSM, dan 
para akademisi yang bekerja di bidang tata guna dan alih fungsi 
lahan dan hutan. Sementara MSF  fokus pada proses koordinasi 
dan pemberian rekomendasi kebijakan di tingkat provinsi,  
LSM-LSM bekerja sama dengan pemerintah daerah sebagai 
lembaga pelaksana. 

Dalam studi ini, wawancara mendalam dilakukan terhadap 25 
peserta MSF, 10 non anggota MSF, 2 orang penyelenggara dan 
4 informan kunci dengan pengetahuan dan pengalaman teruji 
mengenai tata guna dan alih fungsi lahan di Kaltim. Tujuan 
penelitian ini adalah:
1. mengidentifikasi proses dan hasil yang dapat 

memengaruhi keefektifan MSF untuk mencapai tata guna 
lahan berkelanjutan;

2. menganalisa bagaimana MSF mengatasi masalah-masalah 
terkait kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam pengambilan 
keputusan. 

Seberapa efektif MSF di Kalimantan 
Timur? 
Berdasarkan temuan studi,DDPI sebagai badan koordinasi 
independen mampu mempertemukan berbagai pemangku 
kepentingan di dalam pertemuan-pertemuanya sehingga 
memungkinkan pertukaran sudut pandang yang beragam. 
Fleksibilitas ini memungkinkan keterlibatan pemangku 
kepentingan yang lebih luas serta mempermudah proses 
kerjasama antar pemangku kepentingan. Meski mandat khusus 
DDPI adalah sebagai badan koordinasi, namun juga memiliki 
peran informal tambahan untuk memberi masukan pemerintah 
provinsi dengan rekomendasi kebijakan. Selain itu, DPPI kerap 
mewakili Pemerintah Provinsi Kaltim dalam kerja sama seperti 
Governor’s Climate and Forests Task Force (GCF-TF) serta 
program World Bank’s Forest Carbon Partnership Facility (FCPF).

Faktor penting yang memengaruhi keefektifan MSF adalah 
bahwa MSF memiliki pemimpin yang mendapatkan legitimasi 
dari anggota forum. Berdasarkan hasil wawancara dengan 
enam peserta dari LSM, pemimpin yang dihormati dan memiliki 
pengetahuan lokal mampu meningkatkan kepercayaan peserta 
terhadap MSF sehingga proses koordinasi dan komunikasi 
menjadi lebih mudah.  Sejumlah 22 peserta wawancara 
dari kalangan pemerintah dan LSM menilai bahwa MSF 
telah menghasilkan beberapa capaian sehingga MSF dapat 
dinilai efektif. Selain mampu mengoordinasikan pemangku 
kepentingan yang berbeda, DDPI juga mampu memengaruhi 
kebijakan dan regulasi terkait tata guna lahan dan sumber 
daya berkelanjutan di Kaltim. Pada akhirnya, lewat dukungan 
teknis terhadap Pemda Kaltim, DDPI  juga menggalakkan 
proses adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Perwakilan 
dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) 
menyatakan bahwa keberadaan DDPI menjadi salah satu alasan 
penunjukan Kaltim sebagai provinsi percontohan untuk proyek 
dana karbon FCPF dan menyebutkan bahwa DDPI mendukung 
proses FCPF melalui persiapan dokumen-dokumen penting 
serta memfasilitasi koordinasi lintas sektor. Hal ini akan menjadi 
tantangan tersendiri bila dilakukan oleh pemerintah daerah 
karena sulitnya koordinasi lintas sektor mengingat keterbatasan 
pengetahuan teknis,  waktu dan sumber daya manusia; yang 
diakui pula oleh beberapa perwakilan pemerintah daerah yang 
menjadi narasumber studi ini. 

Namun enam responden yang didominasi dari LSM lokal dan 
sektor swasta meragukan efektivitas DDPI karena mandatnya 
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berpartisipasi secara setara  dan (ii) apakah keputusan tersebut 
berdampak kepada kondisi di luar forum.

Anggota DDPI memiliki perspektif yang beragam terhadap isu 
ini. Tujuh partisipan yang didominasi oleh LSM dan pemerintah 
pusat menilai inklusivitas sebagai pencapaian DDPI. Menurut 
penyelenggara MSF, seluruh pemangku kepentingan di Kaltim 
telah diundang hadir di pertemuan, walaupun ada beberapa 
pihak yang tidak memenuhi undangan tersebut terutama LSM 
dan organisasi masyarakat madani. Hal ini disebabkan karena 
perbedaan agenda pemerintah daerah dengan tuntutan mereka 
yang lebih kepada kepastian tenurial dan penegakan hukum 
yang lebih tegas. Selain itu, beberapa pemangku kepentingan 
seperti masyarakat lokal dan perusahaan tidak berpartisipasi 
secara langsung atau hanya menghadiri pertemuan tematik di 
dalam MSF.

Peserta MSF yang berasal dari LSM, akademisi dan pemerintah 
daerah mengungkapkan pernah adanya partisipasi Masyarakat 
Wehea, masyarakat adat yang bekerja dengan TNC dan Dinas 
Lingkungan Hidup Kaltim, dalam pertemuan MSF. Namun karena 
keterbatasan waktu dan biaya, mereka kemudian diwakili oleh 
TNC. Walaupun begitu, dalam proses representasi, perwakilan 
yang efektif dan memiliki akuntabilitas menjadi sangat penting 
untuk menghindari kemungkinan adanya aspirasi masyarakat 
yang tidak tersampaikan di dalam forum. Keadaan ini dapat 
mengindikasikan tidak tercapainya aspek kesetaraan dari 
dampak yang dihasilkan oleh MSF. Terkait dengan keterlibatan 
perusahaan di dalam forum, analisa studi ini mengungkap 
partisipasi mereka sebagai strategi mitigasi risiko bisnis, 
misalnya untuk menghindari kemungkinan terhambatnya izin 
perpanjangan operasional perusahaan. 

Tidak ada jumlah minimum yang disyaratkan untuk keterlibatan 
wanita dalam DPPI, karena partisipasi berdasarkan pada penugasan 
dari organisasi yang diwakili.  Responden wawancara juga 
menyatakan bahwa keseimbangan gender tidak berpengaruh 
secara signifikan di dalam proses MSF. 

Secara keseluruhan, sekitar 2/3 partisipan melihat bahwa MSF telah 
menciptakan proses yang setara. Terlepas dari perbedaan pengaruh 
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yang terbatas pada level koordinasi, sebagai contoh: DDPI 
tidak memiliki otoritas legal untuk menangani isu tenurial di 
Provinsi Kaltim. Beberapa LSM yang menjadi peserta MSF juga 
mengekspresikan kekhawatiran yang sama bahwa kepastian 
tenurial lahan tidak langsung ditangani MSF. 

Status badan nonpemerintah tanpa dasar hukum kuat, menjadi 
tantangan lain yang dapat memengaruhi efektivitas DDPI. Surat 
Keputusan Gubernur yang menjadi dasar pembentukan DDPI 
dapat dibatalkan oleh pemimpin daerah berikutnya, sehingga 
menyebabkan dibubarkannya kegiatan DDPI. Ditambah lagi, 
MSF hanya mendapatkan pendanaan dari APBD Provinsi 
Kaltim selama tiga tahun sejak awal pembentukannya (2011-
2014), yang tidak akan berlanjut dikarenakan defisit anggaran. 
Untuk mendapatkan pendanaan langsung dari pemerintah 
pusat, DDPI harus mendapatkan legalitas dari Kementerian 
Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, permintaan ini ditolak 
oleh Kemendagri karena berimplikasi pada bertambahnya 
beban anggaran pemerintah. Oleh karena itu, sejak tahun 
2015, LSM internasional menjadi penyokong dana untuk 
sebagian besar kegiatan operasional DDPI. Perlu diingat 
bahwa ketergantungan pendanaan pada pihak tertentu dapat 
memengaruhi keefektifan MSF karena dapat memberikan 
pengaruh yang lebih besar pada penyandang dana dan dapat 
memunculkan ketidakpercayaan dari anggota MSF lainnya.  
Karena itu, anggota sekretariat DDPI telah mencoba mencari 
sumber pembiayaan dari Satgas GCF, Norwegian Agency for 
Development Cooperation (NORAD) dan lainnya. 

Lebih lanjut, DDPI bergantung pada beberapa LSM 
internasional dan kerjasama internasional untuk dukungan 
teknisnya. 2 anggota dari lembaga pemerintah menyatakan 
kekhawatirannya terkait keberlanjutannya ketika proyek dari 
organisasi-organisasi ini berakhir.  

Apakah Forum multipihak berhasil 
mengatasi isu ketidaksetaraan? 
Dalam analisa penelitian ini, isu ketidaksetaraan dapat 
dilihat dari dua hal, yakni: (i) apakah semua anggota mampu 

Gambar 1. Lokasi Studi : Provinsi Kalimantan Timur 



di antara anggota forum, DDPI mampu mengnyinergikan 
program-program dari pemangku kepentingan yang berbeda 
untuk mencapai tujuan dari Kaltim Hijau. Namun, DPPI perlu 
mengakui adanya perbedaan kekuasaan di dalam forum dan 
menemukan strategi untuk menjembataninya.  Pada akhirnya, 
aksi kolaboratif dan dialog kebijakan dibutuhkan untuk 
mengatasi masalah-masalah bersama. 

Rekomendasi:
• Kebutuhan dan kepentingan bersama serta memperluas 

partisipasi pemangku kepentingan: kesetaraan MSF dapat 
ditingkatkan dengan mengikutsertakan pemangku 
kepentingan seperti masyarakat lokal dan perempuan. Proses 
refleksi dapat dilakukan untuk kembali mengikutsertakan 
organisasi-organisasi yang memiliki tujuan berbeda dengan 
pemerintah provinsi. 

• Pembiayaan: ketidakpastian dan ketergantungan pembiayaan 
pada organisasi-organisasi tertentu dapat memengaruhi 
efektivitas dan kesetaraan MSF dalam jangka panjang. 

• Kepastian tenurial: lewat implementasi proyek-proyek karbon, 
masalah tenurial menjadi krusial karena bisa memunculkan 
dampak negatif terhadap efektivitas proyek jika tidak diatasi. 
Banyaknya peserta MSF yang menganggap tenurial adalah 
masalah kunci di Provinsi Kaltim, dapat menjadi katalis dalam 
mendorong aksi kolaboratif untuk mengatasi isu tersebut

• Pemantauan: proses pemantauan dan refleksi terhadap 
tujuan dan proses MSF dapat mendukung pembelajaran 
adaptif, meningkatkan keefektifan MSF dan memperkaya 
aksi dan hasil yang dapat melampaui penguatan tata kelola 
Kaltim Hijau.
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Kesetaraan 
68.4% peserta setuju bahwa 
MSF sudah setara atau sangat 
setara 

Efektivitas 
86.4% peserta setuju bahwa 
MSF sudah efektif atau sangat 
efektif86.4%

68.4%
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