Provinsi Kalimantan Timur
Muhammad Fadli,S.Hut,M.Si
Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim

Profil Provinsi Kalimantan Timur













HARI JADI: 9 Januari
IBUKOTA: Samarinda
DASAR HUKUM: UU No. 25 Tahun 1956
LUAS DARATAN : 129.066,64 km2
LUAS PENGELOLAAN LAUT: 294.461,42 km2
KOORDINAT: 02° 25’ LS - 02° 33’ LU & 113° 44’
- 119° 00’ BT
KABUPATEN : 7
KOTA : 3
KECAMATAN : 103
KELURAHAN/DESA : 1.032
JUMLAH PENDUDUK: (2014) 3.351.432 Jiwa
KEPADATAN: 25,93 Jiwa/km2

Potensi Biogeofisik
•

•

•

•

Kaltim mempunyai dua musim yaitu musim kemarau
yang biasanya terjadi pada bulan Mei sampai dengan
bulan Oktober dan musim penghujan terjadi pada
bulan November sampai dengan bulan April.
Memiliki sungai sebanyak 157 sungai besar dan kecil.
danau sebanyak 18 dengan 3danau terbesar : Danau
Melintang seluas 11.000 ha, Danau Semayang seluas
13.000 ha dan Danau Jempang seluas 15.000 ha.
Total luas lahan kritis sekitar 7.739.428,28 ha (62,34%
dari total luas wilayah Kaltim ), sedangkan luas lahan
kritis di dalam kawasan hutan sekitar 5.413.215,49 Ha
(66,34% dari total kawasan hutan di wilayah Provinsi
Kaltim sekitar 8.159.458,10 ha).
Keragaman jenis satwa yang ada di Kalimantan
tergolong tinggi. Terdapat 222 spesies mamalia, (44
spesies ende¬mik), 13 spesies primata yang semuanya
endemik, 10 spesies celurut, 420 spesies burung (37
spesies endemik), 166 spesies ular, lebih dari 100
spesies amfibi, 394 spesies ikan (149 spesies di
antaranya endemik) (Mackinnon, dkk, 2000;
Bappenas, 2000).

VISI PEMBANGUNAN KALTIM
VISI PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2005-2025
TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG ADIL DAN SEJAHTERA DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

VISI PEMBANGUNAN KALTIM TAHUN 2013-2018
MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN BERBASIS AGROINDUSTRI DAN
ENERGI RAMAH LINGKUNGAN
RPJMD KE-1 (2005 – 2008)

RPJMD KE-2 (2009 – 2013)

• Peningkatan kualitas sumber
daya manusia
• Pengembangan ekonomi
diarahkan pada pembentukan
struktur ekonomi yang mapan
dan lebih berpihak pada rakyat
banyak;
• infrastruktur dasar lebih
mendukung arah
pengembangan kawasan
prioritas;
• pemerintahan provinsi dan
kabupaten/kota berjalan
dengan lebih efisien dan efektif
dan hukum lebih diutamakan,
serta penataan ruang menjadi
dasar kebijakan pembangunan
dengan mengedepankan
kelestarian alam dan
lingkungan.

• Pemantapan perubahan
struktur secara sosial
ekonomi, sehingga
pembangunan akan lebih
diarahkan pada penguatan
kualitas sumber daya
manusia;
• pengembangan pertanian
berbasis agribisnis dan
agroindustri mulai
berjalan;
• pengembangan
perekonomian telah
mengarah pada perbaikan
antara produk hulu-hilir.

RPJMD KE-3 (2015 – 2018)
• pemantapan menuju masyarakat
sejahtera, pemerataan hasil
pembangunan telah dirasakan
masyarakat. Kualitas SDM semakin
meningkat,
• ketergantungan ekonomi pada
sumber daya alam terbarukan
semakin berkembang, dan struktur
ekonomi semakin mantap.
• Prasarana dan sarana dasar
pembangunan telah mencapai
wilayah pedalaman,
• pemerintahan berjalan makin
efisien, efektif dan transparan
• penataan ruang menjadi acuan
pokok pembangunan wilayah,
• kualitas lingkungan secara global
semakin terkendali dan terus
meningkat.

RPJMD KE-4 (2019 – 2023)
• Mewujudkan masyarakat yang
adil dan sejahtera di segenap
wilayah dalam pelaksanaan
pembangunan yang
berkelanjutan melalui
• peningkatan kualitas
sumber daya manusia,
pemantapan struktur
ekonomi dengan partisipasi
masyarakat yang seluasluasnya,
• peningkatan pelayanan
dasar bagi masyarakat,
• peningkatan efisiensi dan
efektifitas, pemerintahan
yang berbasis penegakan
hukum, dan bersesuaian
dengan rencana tata ruang
wilayah berbasis ekonomi
dan ekologi.

Pendayagunaan potensi SDA harus memperhatikan batas kemampuan daya
dukung dan daya tampung lingkungan agar tidak terjadi penurunan kualitas
lingkungan hidup. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dicapai dengan
sasaran:
1. Meningkatnya Indeks Kualitas; dan
2. Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
Visi: Mewujudkan Kaltim Sejahtera yang Merata & Berkeadilan Berbasis Agroindustri & Energi Ramah Lingkungan

Misi V : Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim
Tujuan
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74,07

78,29

79,24

81,98

81,99

82,00

1.500

1.498

1.458

2.000

1.800

1.650

Sumber: RPJMD Prov. Kaltim 2013-2018 & Draf Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018
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PROGRAM KALTIM HIJAU
❖ Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama semua elemen masyarakat
telah mendeklarasikan program Kaltim Hijau Tahun 2010, yaitu kondisi
Kalimantan Timur yang memiliki perangkat kebijakan, tata kelola
pemerintahan serta program-program pembangunan yang memberikan
perlindungan sosial dan ekologis terhadap masyarakat Kalimantan Timur,
serta memberikan jaminan jangka panjang terhadap keselamatan dan
kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan hidup.
❖ Kaltim Hijau merupakan dimulainya suatu proses pelaksanaan pembangunan
daerah yang berwawasan lingkungan (Green Development) dengan basis
tata kelola pemerintahan yang berwawasan lingkungan (Green Governance)

Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak
mendapat penghargaan berupa
Indonesia Green Award 2011

MENUJU VISI KALTIM 2030
“PERIODE PELETAKAN DASAR TRANSFORMASI SOSIAL EKONOMI MENUJU
KE ARAH EKONOMI BERBASIS SDA YANG TERBAHARUKAN”
PERIODE INISIASI

PERIODE
PENGEMBANGAN
KAPASITAS

PERIODE
PENINGKATAN NILAI
TAMBAH

RPJMD Kaltim 2013-2018 berada pada dua tahapan
transformasi ekonomi
yaitu periode pengembangan kapasitas dan periode
peningkatan nilai tambah

2013
2009

2015

PERIODE
PENGEMBANGAN
INDUSTRI

PERIODE
PENGEMBANGAN
EKONOMI - INOVASI

2030

2018

2020
Pert. Ekonomi : 8-10%
Pengangguran : 4-6%

Pert. Ekonomi : 5,20%

Kemiskinan : 3-4%

Pengangguran : 5,11%

Emisi Karbon : 1000*

Pert. Ekonomi : 1,59%

Kemiskinan : 5%

Inflasi : 5,00 %

Pert. Ekonomi : 2,28%

Pengangguran :8,9%

Emisi Karbon : 1250 *

Pengangguran : 11,22%

Kemiskinan : 6,06%

Inflasi : 5,50 %

Kemiskinan : 7,73%

Emisi Karbon : 1584*

Inflasi : 4,31%

Inflasi : 9,65 %

Ket : *tonCO2eq/juta$US PDRB

PENERAPAN KONSEP GREEN EKONOMI DALAM PROSES TRANSFORMASI

Strategi Pengendalian Perubahan Iklim dan REDD+
Provinsi Kalimantan Timur

Deklarasi
Kalimantan
Timur Hijau,
Penerbitan
Peraturan
Gubernur
Kalimantan
Timur No.
22/2011

Strategi
Pembangunan
Kalimantan
Timur yang
berkelanjutan
dan ramah
lingkungan

SRAP REDD+
Kaltim
(Prasyarat,
Pemungkin,
Reformasi
Pembangunan
Sektor, MRV)

RAD GRK
Kaltim (Pergub
Kaltim No.
39/2014)
Sektor
berbasis
lahan; Sektor
energi,
transportasi
dan industri;
Sektor limbah

Master Plan
Perubahan
Iklim berisikan
tentang
Arahan
Mitigasi dan
Adaptasi
Penanggulang
an Perubahan
Iklim di
Kalimantan
Timur

Strategi
Percepatan
dan Perluasan
Pembangunan
Ekonomi
Kalimantan
Timur yang
Berkelanjutan
dan
Berkeadilan

Deklarasi
Green Growth
Compact /
Kesepakatan
Pembangunan
Hijau di
Deklarasikan
di Samarinda
pada tanggal
29 Mei 2016

Business as Usual (BaU) dan Mitigasi
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kaltim

BaU DAN MITIGASI SEKTOR LIMBAH (single years)

BaU DAN MITIGASI SEKTOR ENERGI

BaU DAN MITIGASI SEKTOR LAHAN (historical)

BaU DAN MITIGASI KALIMANTAN TIMUR

•

Sektor Berbasis Lahan –
Kawasan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan, meliputi kawasan
pertambangan mineral dan batu bara, tersebar di
kawasan lindung dan kawasan budidaya, dengan luas
kawasan kurang lebih 5.227.136 hektar.
• Arahan Mitigasi:
– Peningkatan rasio lahan rehabilitasi dan
reklamasi di areal perizinan pertambangan,
termasuk di dalamnya: pembatasan produksi
batubara, pengetatan perizinan baru,
pengawasan dan penegakan hukum, pembinaan
dan pengendalian terhadap penerapan sistem
pertambangan yang baik dan benar (good mining
practices), percepatan revegetasi pasca tambang
baik di dalam maupun di luar kawasan hutan,
serta pengawasan terhadap pemenuhan
kewajiban sesuai dengan kontrak karya
pemegang perizinan pertambangan.
– Pengelolaan kawasan ijin pinjam pakai
kawasan hutan untuk pertambangan, melalui
reklamasi yang disertai dengan restorasi dan
rehabilitasi kawasan selambatnya 30 hari
setelah tidak ada kegiatan, untuk mengembalikan
fungsi hutan yang telah ditambang.

Jumlah Ijin Usaha Pertambangan di Kalimantan
Timur
Total IUP Pertambangan sebanyak
1.404 ijin dengan rincian :
a.
b.
c.
d.

IUP eksplorasi : 665 ijin
IUP Operasi Produksi : 560 Ijin
Kuasa Pertambangan : 168 Ijin
IUP dengan Modal Asing : 11 Ijin

Berdasarkan hasil evaluasi :
Jumlah IUP yang berpotensi
dicabut sebanyak 809 IUP
(57,62% dari 1.404 IUP)
dengan total luas ± 2.5 jt ha.

Provinsi Kalimantan Timur telah dipilih dalam Program
Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan
melalui Carbon Fund (Forest Carbon Partnership FacilityCarbon Fund/FCPF-CF) pada Oktober 2015. Saat ini
sedang disusun Dokumen Program Pengurangan Emisi
(Emission Reduction Program Document/ERPD), yang
akan disampaikan pada awal tahun 2018. Adapun
program yang kita usulkan adalah sebagai berikut :
• Pengelolaan Hutan Lestari oleh dan melalui Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH).
• Pengelolaan Usaha Kehutanan, Perkebunan dan
Pertambangan yang berkelanjutan dan rendah emisi.
• Penguatan Kelompok Masyarakat dan Pengembangan
Perhutanan Sosial.
• Pengelolaan Ekosistem Rawa Gambut, serta Kebakaran
Hutan dan Lahan.

Adapun output dari program ini adalah :
• Terbentuknya kelembagaan pengelola hutan yang
lestari
• Adanya komitmen dari perusahaan kehutanan,
perkebunan dan pertambangan
• Perlindungan area Konservasi Bernilai Tinggi seluas 640
ribu hektar di dalam kawasan perkebunan.
• Reklamasi dengan Revegetasi seluas 150 ribu hektar
• Penetapan kawasan perhutanan sosial di Kaltim
• Pengelolaan Perhutanan Sosial seluas 299 ribu hektar.
• Kelembagaan pengelolaan kebakaran hutan dan lahan
yang kuat
• Penetapan perlindungan dan pengelolaan gambut

• Sejak 29 Mei 2016 di Samarinda Kaltim kami bersama
Kementerian LHK dan para Pihak telah mendeklarasikan Green
Growth Compaq (GGC) Kaltim.
• Pada bulan September 2016 dilakukan deklarasi secara nasional
oleh Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta
• GGC adalah sebuah kesepakatan kerangka kerja yang memberikan
panduan kepada para pihak dalam membangun perencanaan
yang lebih operasional, kebijakan berbasis kinerja dalam bingkai
peraturan dan praktek kerja para pihak untuk mencapai tujuan
bersama dalam mendukung Kaltim Hijau.
GGC ini bertujuan:
(1). Memperkuat dan memperluas inisiatif yang ada;
(2). Mengisi gap yang ada secara kolaboratif; dan
(3). Memadukan kewajiban yang harus dilakukan dengan
komitmen sukarela perusahaan

PEMBAHARUAN KOMITMEN
GREEEN GROWTH COMPACT
sebuah kesepakatan kerangka kerja yang memberikan
panduan kepada para pihak dalam membangun
perencanaan yang lebih operasional, kebijakan berbasis
kinerja dalam bingkai peraturan dan praktek kerja para
pihak untuk mencapai tujuan bersama dalam mendukung
Kaltim Hijau

Menguatkan Komitmen yang ada
Mengisi Gap secara kolaboratif
Memadukan kewajiban yang harus dilakukan dengan
komitmen sukarela perusahaan

Beberapa tantangan utama dalam implementasi Kaltim Hijau
meliputi:
• Pada tingkatan politik, para pengambil kebijakan utama dan
juga kelompok legislatif terutama di daerah, belum
memahami dengan baik konsep-konsep Green Kaltim yang
memang masih baru dan terus berkembang sehingga
mereka kesulitan untuk mendukungnya.
• Untuk meyakinkan bahwa target lingkungan yang ada pada
program REDD+ justru akan menjamin pertumbuhan
ekonomi yang sehat dan berkelanjutan membutuhkan
bukan cuma waktu tapi juga kerjasama yang optimal,
serempak dan dukungan semua pihak.
• Adanya implementasi REDD yang tidak tepat dan persepsi
yang keliru di kalangan pegiat lapangan dan masyarakat
akan menjadi kontra produktiv bagi keberhasilan GGC
Kaltim
• Menurunnya pendanaan (APBD) Kalimantan Timur

Beberapa pelajaran yang dapat dipetik :
• Pengarusutamaan GGC Kaltim dalam kebijakan pembangunan di
Provinsi Kalimantan Timur sampai ke daerah-daerah perlu terus
dilakukan, meliputi pelaksanaan perubahan paradigma dan budaya
kerja yang mendasar dalam mencapai pengurangan emisi dan
perbaikan tatakelola hutan dan lahan.
• Diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, kesetaraan, akuntabilitas,
transparansi dalam merencanakan dan melaksanakan programprogram Green Kaltim .
• Agar diseminasi, pengarusutamaan, dan implementasi program
GGC Kaltim dilaksanakan secara optimal, diperlukan adanya
formulasi mekanisme kelembagaan yang meliputi kelengkapan
organisasi, tugas-fungsi dan kewenangan serta mekanisme
pelaksanaannya.
• Diperlukan kerjasama dan insentif yang mampu memperkuat
implementasi kegiatan.
• Diperlukan adanya pembentukan instrumen pendanaan bagi
pelaksanaan dan pengarusutamaan GGC kaltim yang dikembangkan
berdasarkan potensi dana berbagai sumber, potensi pengguna, dan
tatakelola multi pihak.

ANNUAL
MEETING GCF

MASUKAN UNTUK NDC
Perlu dukungan kebijakan dan peraturan
yang lebih baik dari pusat
Adanya insentif yang mampu mendorong
implementasi kegiatan
Penguatan koordinasi dengan
pemerintah pusat dan provinsi lainnya
Penyesuaian dengan kewenangan pada
UU 23/2014
Perlu dibangun sistem registry dengan
didukung oleh metodologi yang kuat

TERIMA KASIH

