
© WWF / Simon Rawles

MENJAGA HUTAN HEART 
OF BORNEO UNTUK 
MANUSIA DAN BUMI

LEMBAR FAKTA: INDONESIA

DITERBITKAN 2022



KALIMANTAN 
TIMUR, INDONESIA 
Pulau Kalimantan adalah rumah 
bagi salah satu bentang alam 
paling beragam di dunia.

Heart of Borneo—wilayah alam liar dan 
terpencil yang berada di inti pulau yang 
menjangkau negara-negara Indonesia, 
Malaysia, dan Brunei—hutan hujan tropis purba 
yang menopang satwa liar yang tidak dapat 
ditemukan di tempat lain di Bumi.

Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia adalah 
rumah bagi sekitar 5,6 juta hektar1 hutan vital 
ini, dan juga sebagian besar daerah aliran 
sungai yang merupakan sungai-sungai utama 
di pulau itu. Yang merupakan rumah bagi 
jutaan penduduk, termasuk masyarakat adat 
yang tinggal di hutan yang dikenal sebagai 
suku Dayak, yang bergantung pada sumber 
daya hutan untuk hidup sebagai sumber mata 
pencaharian mereka. Tetapi sumber daya alam 
dan lansakap unik yang menaunginya makin 
lama semakin menghilang.

HUTAN DI BAWAH 
TEKANAN
Indonesia kehilangan ribuan 
hektar hutan setiap tahun2, dan 
wilayah Kalimantan Timur berada 
di bawah ancaman ekologis.

Hampir setengah dari kawasan hutan telah 
dialokasikan untuk pembangunan. Momok 
deforestasi membayangi saat perkebunan 
kelapa sawit serta penebangan dan 
penambangan yang tidak berkelanjutan 
terus menggerogoti sumber daya alam pulau 
itu. Dampak perubahan iklim, perambahan, 
kebakaran, dan akuakultur juga berkontribusi 
terhadap hilangnya habitat.

Dalam menghadapi masalah ini, Indonesia 
telah bekerja sama dengan WWF dan mitra 
lainnya untuk menahan hilangnya hutan 
dengan menciptakan insentif untuk konservasi 
dan alternatif dari praktik yang menguntungkan 
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tetapi merusak. Pada tahun 2009, 
Indonesia mengembangkan 
Rencana Aksi Nasional untuk 
Mengatasi Perubahan Iklim, 
melibatkan bangsa dalam 
REDD+3  dan menetapkan 
Heart of Borneo—dan, dengan 
itu, Kalimantan Timur—sebagai 
kawasan strategis nasional. Pada 
tahun 2020, Indonesia dan Fasilitas 
Kemitraan Karbon Hutan dari Bank 
Dunia menandatangani Perjanjian 

Pembayaran Pengurangan Emisi 
(ERPA) yang menghasilkan lebih 
dari US$ 100 juta bagi upaya 
negara untuk menurunkan emisi 
karbon dari deforestasi dan 
degradasi hutan.4

Indonesia berhasil menurunkan 
emisi dari deforestasi dan 
perubahan penggunaan lahan 
lainnya. Penurunan ini tercatat 
20.3 juta ton untuk periode 

2014 ke 2016 dan 11.2 juta ton 
untuk periode 2017 ke 2017. 
Pembayaran berbasis hasil sudah 
disetujui antara Indonesia dan 
Green Climate Fund (GCF) untuk 
penurunan emisi periode 2014 ke 
2016. Sayangnya persetujuan tidak 
dicapai antara Indonesia dengan 
Norwegia untuk periode 2016 ke 
2017.

UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN DI 
KALIMANTAN TIMUR
Selama lebih dari satu dekade, pemerintah kabupaten, sektor swasta, dan 
masyarakat lokal dan adat di Kalimantan Timur yang didukung oleh WWF 
mengembangkan dan menerapkan strategi yang melindungi hutan sambil 
memperkuat hak dan peluang pendapatan. Termasuk bermitra dengan perusahaan 
kayu untuk mengurangi dampak operasi mereka, mendapatkan pengakuan atas 
hutan dan kehutanan masyarakat, dan memberdayakan masyarakat lokal untuk 
menentukan visi mereka sendiri untuk pembangunan hijau dan mendukung 
perusahaan berkelanjutan yang selaras dengan visi tersebut.

Saat ini upaya dilakukan di  
Kalimantan Timur, WWF berfokus 
pada peningkatan kapasitas dan 
perangkat untuk pemantauan, 
pelaporan, dan verifikasi karbon 
(MRV); mendukung pembangunan 
hijau; dan mendorong pemerataan.

Upaya-upaya yang telah 
dilakukan:
• Membuat platform berbasis 

web untuk pengukuran, 
pemantauan, dan pelaporan 
karbon (MMR) untuk 
mendukung MRV partisipatif. 

Tujuan dari platform ini adalah 
untuk memfasilitasi integrasi 
MRV di level komunitas, sub 
nasional, dan nasional, serta 
komunikasi dan pertukaran 
pengetahuan di antara para 
pemangku kepentingan di 
seluruh level ini. Platform ini 
diserahkan kepada pemerintah 
provinsi pada Maret 2021 untuk 
terus meningkatkan integrasi 
MMR sub nasional ke dalam 
MRV nasional dan sistem 
registrasi nasional (SRN).

• Berkontribusi dan membangun 
kapasitas penting untuk 

memajukan strategi 
pembangunan hijau di tingkat 
lokal, sub nasional, dan 
nasional. WWF memberikan 
dukungan ekstensif untuk 
penyelesaian dan persetujuan 
Dokumen Program Pengurangan 
Emisi Indonesia (ERPD) 
dan Perjanjian Pembayaran 
Pengurangan Emisi (ERPA).5 
Dukungan ini datang dalam 
bentuk data dan penilaian 
nilai konservasi tinggi (HCV) 
dengan berkonsultasi dengan 
perusahaan dan pemerintah 
kabupaten.
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WWF juga berkontribusi pada 
pengembangan peraturan 
provinsi yang mendukung 
budidaya kelapa sawit 
berkelanjutan, yang mewajibkan 
perusahaan untuk melakukan 
penilaian HCV dan menjaga 
kawasan HCV tetap utuh.

Selain itu, WWF membantu 
penyusunan pedoman 
nasional untuk meningkatkan 
program percontohan yang 
memungkinkan masyarakat kecil, 
yang didominasi suku Dayak 
untuk memilih, mendanai, dan 
mengawasi kegiatan konservasi 
dan produksi berkelanjutan—
pada dasarnya mendefinisikan 
dan mengaktualisasikan 
visi mereka sendiri untuk 
pembangunan hijau. Lima 
komunitas yang menyelesaikan 
percontohan diberdayakan untuk 
merencanakan, menganggarkan, 
mengimplementasikan, 
dan mengevaluasi inisiatif 
yang beragam seperti 
mengembangkan pembibitan 

kakao, meningkatkan 
infrastruktur lokal untuk 
memantau kawasan konservasi 
dengan lebih baik, dan 
mendirikan kandang domba 
untuk menggunakan kotoran 
kambing sebagai pupuk 
tanaman. Kini sekitar 150 desa 
di Kalimantan Timur akan terlibat 
dalam proses yang sama dalam 
meningkatkan percontohan 
ke tingkat nasional yang 
digabungkan ke dalam ERPD 
dan ERPA.

• Memberdayakan perempuan 
untuk dapat menyuarakan 
perspektif mereka 
dalam upaya partisipatif 
pembangunan desa hijau.
Bekerja dengan masyarakat 
secara partisipatif dan inklusif, 
WWF membantu merancang 
program pelatihan multifaset 
untuk menciptakan kesempatan, 
kapasitas, dan kepercayaan diri 
bagi perempuan untuk berperan 
lebih aktif dalam pelestarian 
lingkungan dan pembangunan 

berkelanjutan di desanya. 
Melalui program ini, sekitar 165 
perempuan mengikuti lokakarya 
tentang pembangunan desa 
hijau dan mekanisme pembagian 
manfaat, kewirausahaan 
berkelanjutan, serta fotografi dan 
videografi. 

Seri lokakarya fotografi/
videografi, khususnya, 
membekali para perempuan 
untuk tidak hanya 
mendokumentasikan komunitas, 
perspektif, dan pengalaman 
mereka sendiri, tetapi juga untuk 
memperoleh keterampilan literasi 
digital—seperti menggunakan 
kamera dan ponsel—yang dapat 
memperluas akses perempuan 
terhadap peluang dan informasi 
dengan cara yang transformatif.  
Puncak dari rangkaian proses 
ini adalah pameran foto yang 
diadakan pada Maret 2019, serta 
penerbitan dan sirkulasi buku 
yang menampilkan 300 dari lebih 
dari 10.000 gambar yang diambil 
oleh para perempuan.
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Endnotes
1 Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (FCPF). Dokumen Program Pengurangan Emisi Dana Karbon (ER-PD) Program Pengurangan Emisi Yurisdiksi Kalimantan Timur, Indonesia. 

2019. Hal 48 https://www.forestcarbonpartnership.org/system/files/documents/ERPD_Indonesia%20FINAL%20VERSION_MAY_2019.pdf
2 WRI Indonesia, “Peningkatan Pengrusakan Hutan Hujan Primer sebesar 12% dari 2019 hingga 2020,” https://wri-indonesia.org/en/blog/primary-rainforest-destruction-in-

creased-12-2019-2020
3 REDD+ singkatan dari “pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan” dan berupaya membantu negara-negara beralih ke jalur pembangunan rendah emisi dengan 

meningkatkan nilai hutan yang sehat relatif terhadap penggunaan lahan lainnya.
4 Bank Dunia, “Indonesia Dan Bank Dunia Tandatangani Kesepakatan Pencapaian Pengurangan Emisi,” https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/12/08/indone-

sia-and-the-world-bank-sign-milestone-agreement-on-emission-reductions
5 Indonesia telah mengusulkan Catatan Gagasan Program Pengurangan Emisi (ER-PIN) untuk dukungan tambahan dalam upaya konservasi hutan dan pembangunan hijau. 

ER-PIN adalah proposal untuk mengimplementasikan program REDD+ skala besar dengan dukungan Dana Karbon dari Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (FCPF) yang dikelo-
la Bank Dunia. Setelah ER-PIN disetujui, proses berlanjut ke pengembangan Dokumen Program Pengurangan Emisi (ERPD) dan Perjanjian Pembayaran Pengurangan Emisi 
(ERPA), yang keduanya juga memerlukan tinjauan, persetujuan, dan tanda tangan sebelum dana diberikan.
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Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Maria Fernanda Jaramillo,  
Berbagi Pengetahuan dan Manajer Pembelajaran,
Tim Hutan dan Iklim WWF (FCT), WWF Kolombia
mfjaramillo@wwf.org.co
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