
Akselerasi Pelaksanaan Aksi untuk Mengurangi Penyakit yang 
Disebabkan oleh Pencemaran Prioritas

RENCANA AKSI KESEHATAN DAN PENCEMARAN 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, 2019  



aaaawa.



Rencana Aksi Kesehatan dan Pencemaran Provinsi Kalimantan Tengah - Yayasan Tambuhak Sinta 2019 | 1

Daftar Singkatan

ACh : Asetilkolin 

AChE : Asetilkolinterasi 

AGC : Artisanal Gold Council, LSM berbasis PESK dari Kanada

AMDAL : Analisa Masalah Dampak Lingkungan

APBD : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  

APD : Alat Pengamanan Diri 

APL/AKL : Analisis Pengelolaan Lingkungan / Analisis Kesehatan Lingkungan 

ASEAN : Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara

ASGM : Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK)

B3 : Bahan Beracun Berbahaya

Bappedalitbang : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian & 
Pengembangan

BMKG : Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika 

BPBD : Badan Penanggulan Bencana Daerah 

BPBD&PK : Badan Penanggulan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran

BPHP : Badan Pusat Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman 

BPK : Badan Pemadam Kebakaran

BPS : Badan Pusat Statistik 

BPTP : Badan Pendataan Teknologi Pertanian 

BTT : Biaya Tak Terduga

CFC : Khlorofluorokarbon

COPD : Penyakit Paru Obstruktif Kronik

DALYs : Penyandang Disabilitas Seumur Hidup

DDT : Dikloran Diphenyl Tri Khloroetana

Disbun : Dinas Perkebunan  

Dishut : Dinas Kehutanan

Dinkes : Dinas Kesehatan

Disnakertrans : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

DLH : Dinas Lingkungan Hidup

DT – B2 : Distributor Terdaftar – Bahan Berbahaya

DP3KBPP : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Keluarga  
Berencana dan Pengendalian Penduduk

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
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DSP : Dana Siap Pakai

ESDM : Dinas Energy dan Sumber Daya Mineral

EPA : Badan Perlindungan Lingkungan 

FGD : Diskusi Kelompok Terfokus

FPRB : Forum Pengurangan Resiko Bencana  

GAHP : Aliansi Global untuk Kesehatan dan Pencemaran

GBD : Beban Penyakit-penyakit Global

GHG : Gas Rumah Kaca 

GRDP  : Produk Domestik Bruto Daerah

GTZ : Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit / Badan Kerjasama 
Teknis German 

HIV / AIDS : Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immune Deficiency Syndrome

HPAP : Rencana Aksi Kesehatan dan Pencemaran

IAIN : Institut Agama Islam Negeri

IBRD : Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan 

IEA : Badan Energi Internasional 

IMHE : Institut untuk Metrik Kesehatan dan Evaluasi 

IPR : Izin Pertambangan Rakyat

ISPA : Infeksi Saluran Pernafasan Atas

IUP : Izin Usaha Pribadi

K3 : Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Kalhutra : Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut

KLHK : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kemenkes : Kementrian Kesehatan

KPPM : Komite Pemantauan dan Penelitian Merkuri 

LDP : Lembaga Dayak Panarung Instituted

MPA : Masyarakat Peduli Api 

MT : Meter Ton

NEHAP : Rencana Aksi Lingkungan dan Kesehatan 

Permendag : Peraturan Menteri Perdagangan 

Permentan : Peraturan Mentri Pertanian 

PETI : Peraturan Emas Tanpa Izin

PLH : Pelaksana Harian
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PLTU : Pembangkit Listrik Tenaga Uap

PM : Penyakit Menular 

PM2,5 : Particulates matter

PMK : Pasukan Pemadam Kebakaran 

POME : Limbah Pabrik Kelapa Sawit

POLRI : Polisi Republik Indonesia

PPE : Peralatan Perlindungan Diri Pribadi

PPIT : Pusat Manajemen Informasi Terpadu

PPOM : Penyakit Paru Obstruktif Kronik

PT – B2 : Distributor Terdaftar – Bahan Berbahaya

PTM : Penyakit Tidak Menular

Pusdalop : Pusat Pengendali Informasi Terpadu

RAD : Rencana Aksi Daerah

RAN : Rencana Aksi Nasional

RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

SDGs : Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

SDI : Indeks Demografi Sosial 

NGOs : Lembaga Non-Pemerintah

TNI : Tentara Nasional Indonesia

TPHP : Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Pertenakan 

TPS : Tempat Pembuangan Sementara 

TSA : Tim Pemburu Api

TSP : Total Partikel Tersuspensi 

SOP : Prosedur Operasional Standar 

UMP : Universitas Muhammadiyah Palangka Raya

UN : Perserikatan Bangsa-bangsa

UNEP : Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa 

UNFCCC : Kerangka Kerja Konvensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-bangsa  

UPR : Universitas Palangka Raya

WHO : Organisasi Kesehatan Dunia

YLDs : Tahun Hidup dengan Disabilitas

YLLs : Tahun-tahun Kehidupan yang Hilang

YTS : Yayasan Tambuhak Sinta 
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Daftar Istilah

Acrodynia: adalah kondisi nyeri dan perubahan munculnya warna merah muda 
kehitaman di tangan dan kaki yang paling sering terlihat pada anak-anak yang terpapar 
logam berat secara kronis, terutama merkuri (Wikipedia)

Albuminuria: adalah kondisi patologis di mana dalam protein albumin muncul secara 
abnormal dalam urin. Termasuk jenis proteinuria. Albumin adalah protein plasma utama 
yang biasanya beredar dalam darah (Wikipedia)

Alopecia: atau Alopecia areata adalah suatu kondisi yang menyebabkan rambut rontok 
dan terbentuknya bercak-bercak kecil, yang awalnya bisa tidak terlihat. Namun, bercak ini 
mungkin terhubung, dan kemudian menjadi terlihat. Kondisi ini berkembang ketika sistem 
kekebalan menyerang folikel rambut, mengakibatkan rambut rontok

Anoreksia: gangguan makan, ditandai dengan berat badan rendah, pembatasan 
makanan, takut kenaikan berat badan, dan keinginan kuat untuk menjadi kurus. Banyak 
orang dengan anoreksia melihat diri mereka kelebihan berat badan meskipun mereka 
sebenarnya kekurangan berat badan (Wikipedia)

Anoksemia: adalah gejala medis berupa kelainan frekuensi diuresis / buang air kecil akibat 
kelebihan produksi urin. Gejala poliuria dapat terjadi bersamaan dengan polidipsia.

Anuria: adalah ketika ginjal berhenti memproduksi urin. Kondisi ini biasanya akibat 
penyakit atau kerusakan pada ginjal

Ataxia: Gangguan keseimbangan atau koordinasi, dapat disebabkan karena kerusakan 
pada otak, saraf, atau otot. Mengindikasikan kebocoran cairan tubuh melalui dinding 
pembuluh darah

Nyeri membran bukal: merujuk pada nyeri mukosa mulut adalah gejala umum dari 
berbagai lesi mukosa mulut yang disebabkan oleh penyakit lokal dan sistemik. Nyeri 
mukosa mulut biasanya dikaitkan dengan penyebab kerusakan jaringan, misal ulkus atau 
erosi mukosa, dan umumnya sembuh setelah pengobatan yang memadai dan hilang 
setelah penyembuhan.

Dermatitis: adalah peradangan dalam bentuk ruam gatal merah pada kulit yang timbul 
karena kontak langsung dengan zat tertentu dan mengiritasi kulit, atau merupakan reaksi 
alergi terhadap zat tertentu. Ruam yang timbul karena peradangan tidak menular atau 
berbahaya, tetapi dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi penderita (Alodokter)

Depresi: adalah penyakit medis dan serius yang memengaruhi secara negatif perasaan 
Anda, cara Anda berpikir, dan cara Anda bertindak. Depresi menyebabkan perasaan sedih 
dan / atau kehilangan minat pada aktivitas yang pernah dinikmati. Ini dapat menyebabkan 
berbagai masalah emosional dan fisik dan dapat menurunkan kemampuan seseorang 
untuk berfungsi di tempat kerja dan di rumah.

Disaster Emergency Preparedness atau Kesiapan Darurat Bencana: kesiapsiagaan 
untuk tanggap darurat dan pemulihan yang merupakan proses mengubah kesadaran 
akan bahaya alam dan risiko yang dihadapi oleh masyarakat menjadi tindakan yang 
meningkatkan kemampuannya untuk merespons dan pulih dari bencana. 
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Disartria: adalah kondisi di mana otot yang Anda gunakan untuk berbicara lemah atau 
Anda mengalami kesulitan mengendalikannya. Disartria sering ditandai dengan bicara 
yang tidak jelas atau lambat yang sulit dipahami (Mayo Clinic).

Edema: atau busung adalah pembengkakan pada tungkai yang terjadi karena 
penumpukan cairan di jaringan. Beberapa area tubuh yang mudah dikenali saat 
mengalami edema adalah tangan, lengan, kaki, dan pergelangan kaki.

Emfisema: adalah salah satu penyakit yang terdiri dari COPD (penyakit paru obstruktif 
kronis). Emfisema melibatkan kerusakan bertahap pada jaringan paru-paru, khususnya 
penipisan dan penghancuran alveoli atau kantung udara (American Lung Association)

Erythornatous: menunjukkan kemerahan yang tidak normal pada kulit atau selaput lendir 
karena akumulasi darah dalam kapiler yang melebar (seperti pada peradangan): berkaitan 
dengan atau ditandai oleh eritema (Merriam Webster)

Fibrosis interstitial atau Interstitial Lung Disease, adalah sekelompok penyakit paru-paru 
yang ditandai dengan pertumbuhan jaringan parut atau fibrosis pada organ paru-paru. 
Gejalanya adalah batuk kering hingga sesak napas yang bisa memburuk seiring waktu

Gingivitis: Peradangan pada gusi atau gingivitis adalah peradangan pada gusi yang 
ditandai dengan memudarnya gusi di sekitar akar gigi. Gingivitis terjadi ketika makanan 
tertinggal di gigi dan gusi mengeras menjadi plak.

Hematuria: adanya sel darah merah (eritrosit) dalam urin. Ini mungkin idiopatik dan 
/ atau jinak, atau itu bisa menjadi tanda bahwa ada batu ginjal atau tumor di saluran 
kemih (ginjal, ureter, kandung kemih, prostat, dan uretra), mulai dari yang sepele hingga 
mematikan.

Syok hipovolemik: merujuk pada kondisi medis atau bedah di mana kehilangan cairan 
yang cepat menyebabkan kegagalan organ multipel karena volume sirkulasi yang tidak 
adekuat dan perfusi yang tidak adekuat.

Insomnia: adalah gangguan tidur yang menyebabkan penderita sulit tidur, atau kurang 
tidur, walaupun ada cukup waktu untuk melakukannya. Gangguan tersebut menyebabkan 
kondisi pasien tidak prima untuk kegiatan keesokan harinya (Alodokter)

Ischemic heart disease atau Penyakit jantung iskemik: Istilah ini diberikan untuk 
masalah jantung yang disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah jantung. Ketika 
arteri menyempit, lebih sedikit darah dan oksigen mencapai otot jantung. Ini juga 
disebut penyakit arteri koroner dan penyakit jantung koroner. Ini pada akhirnya dapat 
menyebabkan serangan jantung.

Mucosal inflammation (Stomatitis) atau Peradangan Mukosa: adalah radang mulut. 
Ini mempengaruhi selaput lendir, yang merupakan penutup kulit tipis pada permukaan 
bagian dalam mulut. Stomatitis adalah jenis mucositis, suatu kondisi yang didefinisikan 
sebagai rasa sakit atau radang selaput lendir
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Nausea atau Mual: adalah sensasi yang tidak menyenangkan, difus dari kegelisahan dan 
ketidaknyamanan, sering dianggap sebagai keinginan untuk muntah. Meskipun tidak 
menyakitkan, itu bisa menjadi gejala yang melemahkan jika berkepanjangan, dan telah 
digambarkan sebagai menempatkan rasa tidak nyaman pada dada, perut bagian atas, atau 
belakang. tenggorokan (Wikipedia)

Neuropati: adalah kerusakan atau disfungsi dari satu atau lebih saraf yang biasanya 
menyebabkan mati rasa, kesemutan, kelemahan otot dan rasa sakit di daerah yang 
terkena. Neuropati seringkali dimulai di tangan dan kaki Anda, tetapi bagian lain dari tubuh 
juga dapat terpengaruh. 

LRTI: infeksi saluran pernapasan bawah, istilah ini digunakan sebagai sinonim dari 
fenomena, tetapi juga dapat diterapkan pada jenis infeksi lain, termasuk abses dan 
bronkitis akut. Gejalanya meliputi sesak napas, lemas, demam, batuk dan kelelahan

Palpitasi: adalah perasaan atau sensasi yang membuat jantung Anda berdebar kencang. 
Mereka bisa dirasakan di dada, tenggorokan, atau leher Anda. Anda mungkin: Memiliki 
kesadaran yang tidak menyenangkan tentang detak jantung Anda sendiri. Rasanya 
jantung Anda berdetak atau berhenti berdetak

Paresthesia: adalah sensasi abnormal pada kulit (kesemutan, tusukan, dingin, terbakar, 
mati rasa) tanpa penyebab fisik yang jelas. Paresthesia dapat bersifat sementara 
atau kronis, dan mungkin memiliki salah satu dari puluhan penyebab yang mungkin 
mendasarinya. Parestesi biasanya tidak menimbulkan rasa sakit dan dapat terjadi di mana 
saja pada tubuh, tetapi paling sering terjadi pada lengan dan kaki (Wikipedia)

Pneumatocele: adalah ruang kistik intrapulmoner berisi udara dengan berbagai ukuran dan 
penampilan. Mereka mungkin mengandung kadar cairan udara dan biasanya merupakan 
hasil dari cedera paru yang diinduksi ventilator pada neonatus atau pasca infeksi. Mereka 
tidak seharusnya disalahartikan sebagai massa paru yang melayang. (Radiopedia)

Pleuritic chest pain atau nyeri dada pleuritik ditandai oleh nyeri yang tiba-tiba dan 
tajam, menusuk, atau terbakar di dada saat menghirup dan mengembuskan napas. Hal 
ini diperburuk oleh pernapasan dalam, batuk, bersin, atau tertawa. Nyeri dada pleuritik 
disebabkan oleh peradangan pada pleura parietal dan dapat dipicu oleh berbagai penyebab.

PPOM, penyakit paru obstruktif kronik adalah suatu penyumbatan menetap pada 
saluran pernafasan yang disebabkan oleh emfisema atau bronkitis kronis (Dokter Sehat)

Polusi: zat atau energi yang masuk ke lingkungan yang memiliki efek yang tidak 
diinginkan, atau aspek yang merugikan kegunaan sumber daya. Polutan dapat 
menyebabkan kerusakan jangka panjang atau pendek dengan mengubah tingkat 
pertumbuhan spesies tanaman dan hewan, atau dengan mengganggu kenyamanan 
manusia, kenyamanan, kesehatan, atau nilai properti.

Polydipsia adalah haus yang berlebihan atau minum berlebihan.
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Poliuria adalah gejala medis berupa kelainan frekuensi diuresis / buang air kecil hasil 
kelebihan produksi urin. 

POPs: Polusi Organik Persisten, kadang-kadang dikenal sebagai “bahan kimia selamanya” 
adalah senyawa organik yang tahan terhadap degradasi lingkungan melalui proses kimia, 
biologi, dan fotolitik. Banyak POPs saat ini atau digunakan di masa lalu sebagai pestisida, 
pelarut, farmasi, dan bahan kimia industri.

Proteinuria: adanya sel darah merah (eritrosit) dalam urin. Ini mungkin idiopatik dan / atau 
jinak, atau itu bisa menjadi tanda bahwa ada batu ginjal atau tumor di saluran kemih (ginjal, 
ureter, kandung kemih, prostat, dan uretra), mulai dari yang sepele hingga mematikan.

Oliguria: atau kemunafikan adalah produksi urin yang rendah khususnya lebih dari 80 ml 
/ hari tetapi kurang dari 400ml / hari. Penurunan output urin mungkin merupakan tanda 
dehidrasi, gagal ginjal, syok hipovolemik, HHNS (Hyperosmolar Hyperglycemic Non-
Kenotic Syndrome), sindrom disfungsi organ multipel, obstruksi urin / retensi urin, DKA 
(Diabetic ketoacidosis), pra-eklampsia (kehamilan) komplikasi yang ditandai oleh tekanan 
darah tinggi), dan infeksi saluran kemih, di antara kondisi lainnya.

RDS: Sindrom gangguan pernapasan adalah gangguan pernapasan umum yang 
memengaruhi bayi baru lahir. Surfaktan adalah zat berbusa yang membuat paru-paru 
berkembang sepenuhnya sehingga bayi yang baru lahir dapat bernapas di udara begitu 
mereka dilahirkan. Tanpa surfaktan yang cukup, paru-paru runtuh dan bayi yang baru lahir 
harus bekerja keras untuk bernapas.

Tremor: gemetar atau bergerak tanpa sadar, dari ringan ke parah, dan umumnya terjadi 
pada tangan, kaki, wajah, kepala, atau pita suara.

Vasomotor disorders atau gangguan vasomotor mengacu pada tindakan pada pembuluh 
darah yang mengubah diameternya. Lebih khusus, ini dapat merujuk pada aksi vasodilator 
(pelebaran pembuluh darah) dan vasokonstriktor (penyempitan pembuluh darah akibat 
kontraksi dinding otot pembuluh).
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1. Ucapan Terima Kasih 

Koordinator Kegiatan

Proses penyusunan penelitian HPAP (Rencana Aksi Kesehatan dan Pencemaran) 
dikoordinir oleh Bappedalitbang (Badan Perencanaan Pembangunan Dearah, 
Pengembangan dan Penelitian) Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan Yayasan 
Tambuhak Sinta dengan difasilitasi oleh Pure Earth Indonesia Office. Kegiatan ini juga 
mendapatkan bimbingan teknis dari GAPH atau Sekretariat Aliansi Global untuk Kesehatan 
dan Polusi.

Masukan Teknis

Proses kegiatan penelitian HPAP Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan masukan dan 
dukungan dari lembaga dan organisasi berikut:

 - Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah

 - Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

 - Badan Penanggungan Bencana Daerah, Pemadam Kebakaran  Kalimantan Tengah

 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Tengah

 - Dinas Tanaman Pangan Holtikultra & Peternakan Kalimantan Tengah

 - Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah

 - Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah

 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Tengah

 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 
Kalimantan Tengah

 - Badan Penanggungan Bencana Daerah, Pemadam Kebakaran Palangka Raya

 - Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika Palangka Raya

 - Universitas Muhammadiyah Palangka Raya

 - Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya

 - Universitas Palangka Raya

 - Lembaga Dayak Panarung

Kontribusi Keuangan

Rencana Aksi Kesehatan dan Polusi dan kegiatan terkait bisa terlaksana berkat dukungan 
keuangan dari GAHP (Sekretariat Aliansi Global untuk Kesehatan dan Pencemaran) dan 
Pure Earth. 
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Program Rencana Aksi Kesehatan dan Pencemaran (HPAP) adalah inisiatif dari GAHP, 
yaitu sebuah badan kolaborasi global yang membantu negara-negara berpenghasilan 
rendah dan menengah untuk mengambil tindakan nyata dalam mengurangi dampak 
pencemaran terhadap kesehatan. Anggota GAHP mencakup lebih dari 40 kementerian 
kesehatan dan lingkungan nasional, bank pembangunan, organisasi PBB, kelompok 
bilateral dan multilateral lainnya, universitas dan organisasi non-pemerintah. 

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia adalah salah 
satu anggota GAHP. Sekretariat GAHP saat ini adalah organisasi nirlaba yang berbasis 
di New York, sekretariat GAHP sendiri adalah kantor Pure Earth. Informasi lebih lanjut 
tentang GAHP tersedia di www.gahp.net.

2. Aliansi Global tentang Kesehatan dan Polusi 
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3. Tujuan dan Penggunaan Dokumen ini

Rencana Aksi Pencemaran dan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah (HPAP) memiliki 
tiga elemen inti yaitu: 

1. Gambaran proses yang digunakan untuk memprioritaskan masalah dan membuat rencana; 

2. Uraian tantangan pencemaran dan dampak kesehatan terkait yang diidentifikasi 
sebagai prioritas melalui proses konsultatif dan analitis; dan

3. Tindakan singkat yang direkomendasikan, program, dan proyek yang akan 
mengurangi dampak pada kesehatan masyarakat dari masalah pencemaran prioritas.

Dokumen HPAP bukanlah tinjauan lengkap dari semua tantangan pencemaran yang 
dihadapi Kalimantan Tengah. Sebaliknya, ini adalah ringkasan singkat dari isu-isu 
pencemaran utama yang diprioritaskan karena memiliki dampak signifikan terhadap 
kesehatan, terutama karena terkait dengan luasan dampaknya serta mata pencaharian 
utama, kebiasaan dan gaya hidup masyarakat. 

Terlampir pada dokumen HPAP ini adalah matriks rencana aksi untuk penanganan isu-
isu pencemaran prioritas yang nantinya diharapkan bisa digunakan Pemerintah Daerah 
Kalimantan Tengah sebagai referensi dalam rencana pembangunan daerah (RPJMD). 
Rencana aksi ini berupa kegiatan yang dilengkapi dengan target keluaran, pihak yang akan 
mengkoordinir / mendukung, besaran / sumber pendanaan dan tantangan kedepan. 

Pengalaman internasional dari GAHP dan Pure Earth menunjukkan bahwa tantangan 
pencemaran pada skala nasional dan daerah tidak mungkin ditangani sampai masalah 
ini diakui sebagai prioritas oleh kepemimpinan politik senior dan diarusutamakan dalam 
proses perencanaan nasional dan internasional.
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4. Ringkasan Proyek

Tujuan dan Keluaran dari Rencana Aksi Kesehatan dan Pencemaran

Program HPAP membantu pemerintah negara berkembang dalam konteks ini pemerintah 
Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengembangkan dan menerapkan tindakan nyata dalam 
mengatasi tantangan kesehatan terkait pencemaran. Program HPAP bertujuan untuk:

1. Membantu pemerintah mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memprioritaskan 
pencemaran berdasarkan dampak kesehatan masyarakat.

2. Menetapkan pencemaran prioritas untuk tindakan dalam lembaga / instansi terkait dan 
bersama-sama menyusun rencana aksinya.

3. Menentukan dan mengembangkan intervensi konkret untuk mengurangi dampak 
kesehatan paparan pencemaran.

Hasil dari penelitian proyek HPAP adalah menjadi dokumen yang akan diintegrasikan ke 
dalam proses perencanaan pembangunan, untuk mendapatkan dana dan dimasukkan ke 
dalam kemudian direduksi menjadi rencana kerja dari instansi / layanan terkait di provinsi 
Kalimantan Tengah, pemerintah, serta lembaga non-pemerintah lainnya. Diharapkan 
bahwa proyek ini dapat diadopsi di tingkat nasional, direplikasi di provinsi lain, dan 
kemudian dimasukkan ke dalam rencana kerja pemerintah kabupaten dan / kota.

Proses HPAP 

Sebelumnya, proyek HPAP telah dikembangkan di beberapa negara berkembang seperti 
Madagaskar, Thailand, dan Kolombia dll. Sementara Indonesia adalah sebuah negara 
besar, dihuni oleh 267 juta orang (2019), dan terdiri dari 34 provinsi dan 17.504 pulau. 
Setiap provinsi memiliki konteks dan karakteristik yang berbeda. Semua daerah memiliki 
masalah dengan kesehatan dan pencemaran, salah satunya adalah dampak negatif 
dari kegiatan pembangunan yang terus menerus dikembangkan. Negara ini belum 
memperhatikan aspek pelestarian lingkungan.

Pure Earth dan Yayasan Tambuhak Sinta (YTS) telah bekerja di Kalimantan Tengah 
dalam program pemberdayaan Penambang Emas Skala Kecil (PESK). Selama proses 
pemberdayaan, YTS sebagai pelaksana program di tingkat daerah, menerima dukungan 
penuh dari Pemerintah Provinsi Daerah Kalimantan Tengah.

Provinsi Kalimantan Tengah adalah provinsi terbesar ketiga di Indonesia, tetapi dengan 
jumlah penduduk kecil, hanya 2.400.000 (BPS, 2014). Luas Provinsi Kalimantan Tengah 
adalah 1,5 kali dari Pulau Jawa, dan memiliki wilayah gambut terbesar kedua di Indonesia. 
Sebagian besar penduduk terkonsentrasi di daerah perkotaan. Mata pencaharian 
masyarakat masih tergantung pada penggunaan sumber daya alam, seperti pertanian, 
perkebunan dan penambangan emas rakyat. Sama halnya dengan daerah lain di 
Indonesia yang merupakan sebuah negara berkembang, pembangunan daerah di 
Kalimantan Tengah masih berorientasi pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, 
menjadikan kelestarian lingkungan bukan prioritas utama. Pencemaran adalah salah satu 
ancaman bagi keseimbangan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
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Dampak Kesehatan dari Pencemaran di Kalimantan Tengah

Pencemaran lingkungan, pencemaran udara, air dan tanah oleh aktivitas manusia adalah 
penyebab terbesar penyakit dan kematian di negara-negara berpenghasilan rendah 
dan menengah (LMICs). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan bahwa 8,9 
juta orang meninggal setiap tahun karena penyakit yang disebabkan oleh pencemaran 
8,4 juta (94%) di antaranya terjadi di negara-negara miskin (WHO 2014a, b). Sebagai 
perbandingan, HIV/AIDS menyebabkan 1,5 juta kematian per tahun (WHO 2014c), malaria 
dan tuberkulosis masing-masing menyebabkan kurang dari 1 juta kematian (WHO 2014d). 

Pada 2017, menurut proyek Global Burden of Disease (GDB) project, paparan 
pencemaran partikulat ambien akibat kebakaran dan sumber pencemaran partikulat 
udara lainnya bertanggung jawab atas 2,5% dari semua kematian tahunan dan hilangnya 
11.800 tahun hidup sehat seluruh populasi di Kalimantan Tengah, mereka melakukan 
studi dari Institute for Health Metrics and Evaluation. Studi terbaru GBD ini adalah untuk 
memperkirakan mortalitas dan morbiditas yang terkait dengan paparan partikulat udara 
sekitar dan paparan pencemaran lainnya. Studi ini memberikan data dampak kesehatan 
dari penyakit, cedera dan faktor risiko untuk setiap negara di dunia, dan, di Indonesia, 
memungkinkan penggunaan untuk memisahkan data mortalitas dan morbiditas 
menurut provinsi. Setelah penandatanganan MoU pada tahun 2018, studi GBD sekarang 
merupakan kolaborasi antara Institute for Health Metrics and Evaluation dan Organisasi 
Kesehatan Dunia, WHO.

Di Kalimantan Tengah, studi GBD memperkirakan bahwa pencemaran partikel ambien 
bertanggung jawab atas 7,7% infeksi saluran pernapasan bawah, 7,3% penyakit paru 
obstruktif kronis, 5,7% insiden kanker paru-paru, 5,6% penyakit jantung iskemik, 5,6% 
diabetes, dan 3,7% dari stroke. Dampak pencemaran udara partikulat di provinsi 
tampaknya meningkat. Antara tahun 1990 dan 2017, persentase kematian yang 
disebabkan oleh paparan partikulat udara meningkat dari 0,7% menjadi 2,5% dari semua 
kematian, sementara tingkat kematian meningkat dari 4,6 kematian per 100.000 orang 
menjadi 13,8 kematian. Tingkat kematian akibat pencemaran udara sekarang lebih 
tinggi daripada malaria, HIV / AIDS, bencana alam atau kekerasan (yang masing-masing 
bertanggung jawab atas 5,5, 8,3, 0,04, dan 1,8 kematian per 100.000 orang).

Sementara data-data terkait dampak kesehatan pencemaran merkuri dan pestisida belum 
ada untuk Kalimantan Tengah. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah masih 
fokus untuk menangani penyakit menular, dampak penyakit kronis yang disebabkan 
oleh pencemaran belum menjadi perhatian. Pemerintah belum memiliki program untuk 
pendataan atau penanganan penyakit terkait dengan pencemaran limbah B3 (Bahan 
Beracun Berbahaya) dimana merkuri dan pencemaran pestisida termasuk di dalamnya. 
Pemerintah daerah juga belum memiliki data terkait penyakit dan angka kematian karena 
pencemaran merkuri dan pestisida karena belum adanya tenaga medis dan laboratorium 
terakreditasi yang bisa mendiagnosa penyakit seseorang disebabkan karena pencemaran 
oleh merkuri atau pestisida. 

Isu Pencemaran Prioritas

Berdasarkan Rapat Inisiasi Proyek HPAP pada tanggal 27 Maret 2019 di kantor DLH 
provinsi melibatkan Forum Kerja HPAP terdiri dari perwakilan lembaga / layanan 
pemerintah, LSM dan akademisi di Provinsi Kalimantan Tengah. Forum mendiskusikan, 
mengidentifikasi jenis-jenis pencemaran dan memberikan suara untuk isu-isu prioritas. 
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Mempertimbangkan jumlah kejadian dan dampaknya, kelompok menyetujui masalah 
polusi prioritas berikut:

1. Pencemaran asap dari kabakaran hutan dan lahan /gambut (Karhutla)

2. Pencemaran merkuri pada Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK), dan

3. Pencemaran pestisida pada sector pertanian dan perkebunan.

Pemilihan isu pencemaran prioritas didasarkan kepada luasan dampak, probalitas 
kejadiannya dan keterkaitan dengan mata pencaharian utama masyarakat Kalimantan 
Tengah sebagai petani, penambang PESK dan pegawai perusahaan perkebunan. 

Rekomendasi Kebijakan Publik dan Kepemimpinan Politik

HPAP mencakup sejumlah rekomendasi tentang kebijakan publik dan kepemimpinan 
politik yang ditujukan untuk meningkatkan sumber daya keuangan dan teknis yang 
tersedia untuk pengendalian pencemaran. Rekomendasi prioritas tertinggi meliputi:

1. Pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tanggal 5 Juni 2019, 
pemerintah Indonesia melalui Kementrian Lingkungan dan Kehutanan ikut bagian 
#beatairpollution. Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa PBB menyatakan 9 dari 10 
orang didunia menghirup udara tercemar. WHO memastikan bahwa 7 juta orang 
meninggal karena krisis pencemaran udara global.  Menurut Bu Siti Nurbaya, Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, secara nasional Indonesia menggunakan tema.” 
Biru Langitku, Hijau Bumiku”. Hal ini mengambarkan bahwa upaya Indonesia untuk 
mengendalikan pencemaran udara yang sangat berkaitan dengan upaya menata bumi 
menjadi lebih hijau. Hal yang sama di tegaskan oleh Pak Fakhrizal Fikri, Sektretaris 
Daerah Kalimantan Tengah yang menyatakan Komitmen Pemerintah Daerah untuk 
mengedepankan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

2. Perlunya komitmen Gubernur, DPRD provinsi dan publik bahwa pencemaran harus 
diarusutamakan ke dalam pengambilan keputusan di semua dinas / instansi terkait.

3. Pencantuman pencemaran sebagai aspek pertimbangan prioritas dalam rencana 
pembangunan internal serta dokumen strategi pembangunan daerah yang dibuat 
untuk mitra pembangunan nasional dan internasional serta bantuan donor lainnya.

4. Memberikan tanggung jawab yang jelas dan sumber daya yang diperlukan ke badan 
khusus untuk memantau tantangan polusi, memberi nasihat tentang tindakan, dan 
melaporkan kemajuan / perkembangan kegiatan.

Kesimpulan

Pemerintah daerah Kalimantan Tengah belum menjadikan penyakit karena pencemaran 
sebagai prioritas utama karena masih focus untuk menangani penyakit yang menular. 
Terkait dengan penanganan pencemaran asap dari kebakaran hutan dan lahan / gambut 
(pemerintah menyebutnya dengan istilah Karhutla), pemerintah lebih fokus untuk 
menggunakan pendekatan penanganan bencana karena terjadi hampir setiap tahun dan 
dampaknya sangat luas berpengaruh banyak terhadap aspek kehidupan masyarakat, 
termasuk kesehatan, lingkungan dan pembangunan daerah.



20 | Rencana Aksi Kesehatan dan Pencemaran Provinsi Kalimantan Tengah - Yayasan Tambuhak Sinta 2019

.



Rencana Aksi Kesehatan dan Pencemaran Provinsi Kalimantan Tengah - Yayasan Tambuhak Sinta 2019 | 21

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Perhatian global terhadap dampak pencemaran telah meningkat dalam beberapa 
tahun terakhir. Pada tahun 2015, pencemaran secara khusus dimasukkan dalam tujuan 
pembangunan global PBB untuk pertama kalinya. Agenda 2030 untuk Pembangunan 
Berkelanjutan. Pembangunan mencakup 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). 
Dalam Sasaran 3 tentang Hidup Sehat, Target 3.9 bertujuan “pada tahun 2030, secara 
signifikan mengurangi jumlah kematian dan penyakit dari bahan kimia berbahaya dan 
udara, air dan tanah pencemaran dan kontaminasi” (Majelis Umum Perserikatan Bangsa-
Bangsa, 2015).

Perubahan Iklim dan Kesehatan  

Meningkatnya kekhawatiran terhadap implikasi perubahan iklim, termasuk dampaknya 
terhadap kesehatan masyarakat, tercermin dalam komitmen global baru-baru ini seperti 
Perjanjian Paris dan Agenda Urban Baru PBB. Meskipun bukan fokus dari laporan saat 
ini, pasti ada hubungan antara perubahan iklim dan masalah kesehatan lingkungan yang 
diidentifikasi melalui proses HPAP, baik secara global maupun khusus untuk Kalimantan 
Tengah. Sebagai contoh, pencemaran udara akibat pencemaran asap telah diidentifikasi 
sebagai area utama risiko kesehatan terkait iklim di Kalimantan Tengah. 

Pengaruh perubahan iklim sangat terlihat berpengaruh terhadap pencemaran asap 
dari Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan / gambut). Perubahan iklim menyebabkan 
terjadinya pergeseran musim kemarau dan musim hujan. Kebakaran hutan rawan terjadi 
saat musim kemarau panjang. Probalitas kemunculan El Nino menjadi lebih cepat. Jika 
sebelumnya El Nino muncul pada selang waktu 8 – 9 tahun. Sekarang bisa terjadi pada 
selang 3 - 4 tahun. Pada tahun 2019 BMKG Palangka Raya juga memperkirakan akan 
terjadi El Nino. Masyarakat tidak lagi bisa mengandalkan pengalaman untuk menebak 
musim dan cuaca. 

Hal juga menjadi perhatian utama dalam penelitian HPAP (WHO & Bank Dunia, 2018). 
Ini terbukti sebagaimana saat penelitian ini dilakukan: bencana pencemaran asap dari 
kebakaran lahan sedang terjadi di Kalimantan Tengah. Musim kemarau terjadi diperkirakan 
lebih lama dari pada biasanya. Pencemaran asap terjadi dari bulan Juni dan pertengahan 
September belum ada tanda-tanda musim hujan datang. Hal ini memberikan dorongan 
lebih lanjut untuk mengatasi masalah ini secara holistik dan tepat waktu.

Beban Penyakit Global  

Sebagian dari peningkatan perhatian pada pencemaran adalah karena peningkatan data 
tentang dampak pencemara pada kesehatan masyarakat dan pembangunan ekonomi. 
Lembaga-lembaga seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Institute for Health 
Metrics and Evaluation (IHME) telah melakukan studi yang semakin canggih tentang 
Global Burden of Disease (GBD). Studi-studi ini menunjukkan bahwa pencemaran 
sekarang bertanggung jawab atas antara sembilan juta dan tiga belas juta kematian 
setiap tahun, dan memang demikian, salah satu faktor risiko utama yang menyebabkan 

5. Perkembangan Global dalam Pencemaran 
dan Kesehatan
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kematian dini di dunia (Landrigan et al., 2017). Persentase kematian yang disebabkan oleh 
pencemar disemua negara terlihat dalam Gambar 1. Analisis HPAP dampak kesehatan di 
Kalimantan Tengah bisa dilihat dari studi GBD IHME (IHME, 2016).

Gambar 1. Persentase semua kematian yang disebabkan oleh pencemaran pada tahun 2015 (Sumber: 
IHME, 2016).

Komisi Lancet untuk Pencemaran dan Kesehatan 

Laporan tahun 2017 jurnal medis The Lancet menyajikan temuan Komisi internasional 
tentang Pencemaran dan Kesehatan (Landrigan et al., 2017). Komisi menemukan bahwa 
pencemaran sekarang adalah salah satu pendorong kematian dan penyakit terbesar di 
dunia, menyebabkan 16% dari semua kematian secara global. Sebagian besar beban 
penyakit akibat pencemaran (92%) jatuh pada masyarakat di negara berpenghasilan 
rendah dan menengah. Dampak pencemaran paling terasa oleh masyarakat yang tidak 
memiliki kapasitas untuk mengatasi masalah tersebut. Pencemaran memiliki implikasi 
yang parah bagi pembangunan berkelanjutan, karena memperburuk siklus kemiskinan, 
merusak lingkungan dan keanekaragaman hayati, menyebabkan cacat seumur hidup, dan 
menghambat pertumbuhan ekonomi.

Ada juga bukti kuat bahwa pencemaran bukanlah dampak pembangunan yang tak 
terhindarkan. Solusi yang telah teruji dengan baik, serta teknologi baru, hemat biaya, 
dan alternatif dapat mencegah, mengurangi dan memulihkan masalah pencemaran 
dan mengurangi paparan racun. Banyak negara berpenghasilan menengah dan tinggi 
dan sektor industri memiliki pengalaman dan keahlian yang sukses dengan teknologi 
terbaik yang tersedia dan praktik lingkungan terbaik yang ditujukan untuk mencegah 
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dan memberantas pencemaran udara, air dan tanah. Negara dapat mengambil tindakan 
tegas untuk mencegah dan membersihkan pencemaran, tanpa mengorbankan 
pertumbuhan ekonomi.

Penggunaan Metrik Kesehatan untuk Memprioritaskan Masalah 
Pencemaran 

Telah sejak lama, pencemaran dipandang sebagai masalah lingkungan, untuk dianalisis 
dan ditangani oleh lembaga-lembaga lingkungan, padahal pada kenyataannya faktor 
pendorong dan konsekuensinya melampaui sektor ini. Dampak kesehatan dari 
pencemaran berkontribusi pada meningkatnya ketidakadilan dan kemiskinan sosial dan 
ekonomi. Seperti yang dilaporkan oleh Komisi Lancet, penyakit terkait pencemaran 
secara tidak proporsional mempengaruhi orang miskin (Landrigan et al., 2017). Terjadinya 
penyakit-penyakit ini menyebabkan hilangnya pendapatan dan meningkatnya biaya 
perawatan kesehatan, sehingga menambah beban ekonomi bagi masyarakat miskin dan 
mewariskan kemiskinan antargenerasi.

Pendekatan pencemaran secara sempit sebagai masalah lingkungan belum berhasil. 
Tingkat pencemaran dan dampak kesehatan di negara-negara berpenghasilan rendah 
dan menengah telah meningkat. Selama pencemaran hanya ditangani oleh kementerian 
lingkungan, negara-negara miskin dan berkembang akan terus berjuang untuk mengatasi 
masalah ini, sementara tingkat penyakit dan kematian akan terus meningkat.

Data terkini tentang dampak pencemaran terhadap kesehatan memperjelas bahwa 
pencemaran adalah tantangan kesehatan masyarakat yang memerlukan respons antar 
disiplin ilmu yang berdedikasi dari lembaga yang bertanggung jawab atas kesehatan 
masyarakat, transportasi, pertanian, pengembangan industri, ekstraksi sumber daya, 
dan banyak lainnya. Metrik umum yang paling rasional untuk menganalisis dan 
memprioritaskan masalah pencemaran di semua sektor ini adalah dampak kesehatan. Hal 
ini dilakukan dengan mengukur dan memantau pengurangan kecacatan dan kematian 
dini yang dapat dicapai dengan berbagai intervensi di sektor ini.
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GAHP telah menerima permintaan dari lebih dari 20 pemerintah negara berpenghasilan 
rendah dan menengah untuk membantu mengatasi tantangan pencemaran dengan 
memfasilitasi penelitian, penentuan prioritas, perencanaan, pemilihan dan desain proyek, 
dan dengan mendukung pengembangan strategi pendanaan. GAHP bukan lembaga 
pendanaan tetapi keahlian dan pengalaman organisasi anggotanya dapat sangat berharga 
bagi negara-negara di mana lembaga-lembaga nasional menghadapi keterbatasan terkait 
dengan pendanaan dan kapasitas teknis. Menanggapi permintaan bantuan ini, Sekretariat 
GAHP dan organisasi anggota lainnya mengembangkan program Rencana Tindakan 
Kesehatan dan Polusi — proses penentuan prioritas dan perencanaan pencemaran yang 
dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara. Program HPAP bertujuan 
untuk mengidentifikasi, memprioritaskan dan mempercepat intervensi nasional untuk 
mengurangi penyakit dan kematian terkait pencemaran yang secara langsung terkait 
dengan tantangan pembangunan yang lebih luas seperti kerugian ekonomi, ketidakadilan, 
dan kemiskinan.

Untuk program HPAP di Indonesia, Pure Earth dan GAHP memutuskan untuk 
melakukannya pada skala provinsi karena mengingat bahwa wilayah Indonesia sangat 
luas, terdiri dari ribuan pulau dengan masing-masing konteks masalahnya. Pemilihan 
Kalimantan Tengah didasarkan karena kedekatan Pure Earth dan YTS yang sebelumnya 
telah bekerjasama dengan pemerintah daerah selama bertahun-tahun. Proyek HPAP di 
laksanakan sebagai pilot project di Kalimantan Tengah dengan harapan bisa diadopsi 
ditingkat nasional, direplikasi di provinsi lain atau diturunkan di level kabupaten / kota 
dengan rencana aksi yang lebih terperinci dan terarah. 

Tujuan dan Proses Proyek HPAP 

Program Rencana Aksi Kesehatan dan Pencemaran (HPAP) dirancang untuk membantu 
pemerintah negara berpenghasilan rendah dan menengah untuk mengembangkan dan 
mengimplementasikan solusi untuk tantangan kesehatan terkait pencemaran.

Program HPAP difasilitasi oleh Aliansi Global untuk Kesehatan dan Polusi (GAHP) dan 
menyatukan kementerian nasional yang relevan (Lingkungan, Kesehatan, Produksi / 
Industri, Transportasi, Energi, Pertambangan, Pertanian, dll.) Untuk memajukan tindakan 
pencemaran yang nyata. Di negara-negara di mana Rencana Aksi Kesehatan Lingkungan 
Nasional (NEHAP) telah dikembangkan dengan dukungan WHO, HPAP dimaksudkan 
untuk mendukung implementasi praktis dari prioritas utama.

HPAP berbeda dari proses perencanaan lain karena disusun untuk menyatukan berbagai 
lembaga dan pihak yang mungkin tidak sering bekerja sama secara erat. Ini dimaksudkan 
untuk mempromosikan kolaborasi, dan memiliki hasil yang jelas dan praktis. Di antara 
hasil ini adalah komitmen oleh semua peserta, termasuk mitra dan donor internasional, 
untuk melakukan tindakan jangka pendek, menengah dan panjang untuk meningkatkan 
kesehatan lingkungan.

6. Asal Mula Proyek HPAP
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Tujuan program HPAP adalah untuk:

1. Membantu pemerintah mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memprioritaskan 
tantangan pencemaran yang ada berdasarkan dampak kesehatan.

2. Menetapkan pencemaran sebagai prioritas untuk tindakan dalam lembaga-lembaga 
nasional dan rencana pembangunan.

3. Menentukan dan memajukan intervensi konkret untuk mengurangi paparan 
pencemaran dan penyakit terkait.

HPAP mendefinisikan pencemaran sesuai dengan Uni Eropa dan Komisi Lancet tentang 
Polusi dan Kesehatan sebagai bahan yang berpotensi berbahaya yang masuk ke dalam 
lingkungan / Bumi sebagai hasil dari aktivitas manusia, dan yang mengancam kesehatan 
manusia dan ekosistem (Landrigan et al., 2017). Bergantung pada konteks Provinsi 
Kalimantan Tengah ruang lingkup HPAP dapat mencakup polusi rumah tangga dan udara 
sekitar, air yang tidak aman dan sanitasi yang tidak memadai, kontaminasi bahan kimia, 
dan paparan pekerjaan terhadap polutan.

Proses HPAP fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara / 
daerah, tetapi pada umumnya mencakup langkah-langkah berikut:

TAHAP 1. Pengumpulan data, kompilasi dan analisis informasi yang tersedia.

TAHAP 2. Pertemuan awal untuk memprioritaskan masalah pencemaran dan 
menentukan langkah selanjutnya.

TAHAP 3. Penyusunan draft Rencana Aksi Kesehatan dan Pencemaran.

TAHAP 4. Konsultasi dan finalisasi Rencana Aksi yang disepakati.

TAHAP 5. Penyebarluasan, promosi, menguraikan kasus investasi, penggalangan dana, 
implementasi, pemantauan dan pembaruan HPAP secara teratur.
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Pada akhir Janurai 2019, Pure Earth dan YTS mulai melakukan inisiasi perkenalan proyek 
kepada dua pemaku kepentingan kunci yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas 
Kesehatan Provinsi provinsi. Melalui pertemuan informal, Pure Earth bersama YTS 
memperkenalkan tujuan, ruang lingkup dan gambaran awal kegiatan proyek HPAP. 
Pada kesempatan ini, Pure Earth dan YTS juga meminta dukungan dan komitmen 
dari dua dinas / instansi tersebut terhadap pelaksanaan proyek ini. DLH dan Dinas 
Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan dukungan dan komitmennya untuk 
pelaksanaan proyek HPAP karena menurut mereka sudah saatnya pemerintah daerah 
mulai memperhatikan dampak kesehatan dari pencemaram. Pembangunan daerah sudah 
saatnya lebih memperhatikan aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.  

Selanjutnya dengan bimbingan teknis oleh Pure Earth, YTS mulai melakukan koordinasi 
dengan dinas / instansi terkait untuk mengumpulkan laporan dan data yang relevan 
tentang masalah pencemaran di Kalimantan Tengah, terutama terkait dampak kesehatan 
dan mata pencaharian masyarakat. Sayangnya tidak banyak data yang bisa dikumpulkan 
dari dinas / instansi terkait. Saat ini pemerintah daerah belum banyak melakukan 
intervensi terhadap pencemaran dan dampaknya. Pengumpulan data akhirnya lebih 
banyak dilakukan dengan melakukan studi literature dengan menggunakan artikel, karya 
ilmiah dan tulisan dari sumber-sumber yang terpercaya. 

Pada tanggal 27 Maret 2019, dilaksanakan Pertemuan Inisiasi Proyek HPAP, bertempat 
di Kantor DLH Provinsi Kalimantan Tengah. Pertemuan dihadiri oleh 32 peserta yang 
terdiri dari 18 laki-laki dan 14 perempuan. Peserta berasal dari jajaran pemerintahan 
daerah Kalimantan Tengah, perwakilan akademisi dan NGOs. Pada pertemuan dari 
sekian banyak jenis pencemaran yang terjadi di Kalimantan Tengah, disepakati bahwa 
isu pencemaran prioritas yang akan disusun rencana aksinya adalah pencemaran asap 
dari Karhutla, merkuri dari Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) dan pestisida dari 
pertanian & perkebunan. 

Proses penyusunan rencana aksi untuk ketiga isu prioritas tersebut dilaksanakan 
pada 2 pertemuan forum kerja, dengan melibatkan dinas instansi teknis & support 
serta, akademisi dan NGOs. Pertemuan Forum Kerja dikoordinir oleh Bappedalitbang 
Provinsi Kalimantan, karena sesuai dengan tupoksi institusi ini untuk Pengembangan 
dan Penelitan. Pertemun untuk menyusun Rancangan Rencana Aksi Kesehatan dari 
Pencemaran Asap Karhutla dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2019. Peserta pertemuan 
terdiri dari 12 perempuan dan 16 laki-laki (28 orang). Sementara pertemuan Forum Kerja 
Rencana Aksi Kesehatan dari Pencemaran Merkuri pada sector PESK dan Pestisida pada 
pertanian dan perkebunan dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2019. Pertemuan dihadiri oleh 
31 orang peserta yang terdiri dari 17 perempuan dan 14 laki-laki. 

Rancangan rencana aksi untuk ketiga isu prioritas akhirnya difinalisasi pada Pertemuan 
Akhir pada tanggal 6 Agustus 2019, bertempat di Bappedalitbang. Pertemuan ini dihadiri 
oleh 33 orang peserta, mereka terdiri dari 14 perempuan dan 19 laki-laki. Peserta berasal 
dari semua instansi / lembaga yang terlibat pada Pertemuan Inisiasi Proyek ataupun 
Pertemuan Forum Kerja pada ketiga isu prioritas. Rancangan rencana aksi masing-
masing isu prioritas difinalisasi dalam proses Diskusi Kelompok Terfokus (DKT). Ketiga 
isu pencemaran prioritas didiskusikan oleh satu kelompok yang terdiri dari dinas - dinas 
teknis dan pendukung. Pada akhir pertemuan masing-masing dinas / instansi yang hadir 

7. Proses Proyek HPAP di Kalimantan Tengah
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memberikan usulan terkait mengefektfikan dokumen HPAP ini agar bisa diturunkan dalam 
rencana kerja masing-masing.  

Rancangan rencana aksi untuk ketiga isu prioritas akhirnya difinalisasi pada Pertemuan 
Akhir pada tanggal 6 Agustus 2019, bertempat di Bappedalitbang. Bersama, 33 orang 
peserta, mereka terdiri dari 14 perempuan dan 19 laki-laki. Peserta berasal dari semua 
instansi / lembaga yang terlibat pada Pertemuan Inisiasi Proyek ataupun Pertemuan 
Forum Kerja pada ketiga isu prioritas. Rancangan rencana aksi masing-masing 
isu prioritas difinalisasi dalam proses Diskusi Kelompok Terfokus (DKT). Ketiga isu 
pencemaran prioritas didiskusikan oleh satu kelompok yang terdiri dari dinas - dinas 
teknis dan pendukung. Pada akhir pertemuan masing-masing dinas / instansi yang hadir 
memberikan usulan terkait mengefektfikan dokumen HPAP ini agar bisa diturunkan dalam 
rencana kerja masing-masing.  

Keluaran hasil proses Pertemuan Akhir disepakati akan disempurnakan untuk kemudian 
digunakan oleh Bappedalitbang sebagai masukan referensi perubahan RPJMD (Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Jangka Panjang Daerah) Kalimantan Tengah. Pada 
durasi kuarter ketiga tahun 2019, pemerintah provinsi sedang mengagendakan revisi 
besar-besaran RPJMD Kalimantan Tengah. Hal ini berkaitan dengan agenda untuk 
menjadikan Palangka Raya sebagai salah satu calon kuat Ibukota Negara Republik 
Indonesia. Kesempatan ini sangat baik untuk dimanfaatkan mengintegrasikan hasil 
HPAP ke revisi RPJMD provinsi. Sudah saatnya pemerintah daerah mengedepankan 
pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan untuk keberlangsungan 
kesejahetaraan masyarakat Kalimantan Tengah.
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Konteks Saat Ini, Tantangan Pencemaran dan Tanggapan Pemerintah 

Pemerintah Kalimantan Tengah telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait 
pencegahan pencemaran, terutama pencemaran asap dari Karhutla dan emisi merkuri 
dari PESK. Pencemaran asap memiliki dampak yang sangat luas sampai ke luar provinsi 
dan mempengaruhi negara-negara tetangga, sementara pencemaran merkuri berasal dari 
PESK, yang merupakan salah satu mata pencaharian utama di provinsi ini. Pencemaran 
pestisida belum menjadi prioritas pemerintah, dan tidak ada program atau peraturan 
khusus pemerintah daerah yang menangani isu ini. Saat ini, pemerintah masih fokus pada 
pemantauan distribusi pupuk bersubsidi, yang rawan disalahgunakan. 

Untuk mengendalikan pencemaran asap, pemerintah provinsi memiliki Rencana Aksi 
dan Rencana Kontinjensi Bencana Asap untuk Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut 
serta mengeluarkan Peraturan Provinsi No. 5 tahun 2003 tentang Pengendalian 
kebakaran hutan dan lahan; Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 77 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan 
Tengah; Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 78 tentang Pedoman Teknis 
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan 
Gubernur No. 42 tahun 2017 tentang Implementasi Manajemen Darurat Kebakaran Hutan 
dan Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah. 

Pencemaran merkuri pada sector PESK di Kalimantan Tengah telah menjadi perhatian 
pemerintah daerah dengan adanya Peraturan Gubernur nomor 6 tahun 2003 tentang 
Pengendalian Peredaran Merkuri di Kalimantan Tengah. Sayangnya pengendalian merkuri 
belum terintegrasi, masing-masing dinas / instansi memiliki kebijakan masing-masing. 
Masih banyak merkuri beredar secara illegal di daerah dan mudah diakses penambang 
dan pembeli emas. Padahal Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang pengadaan, distribusi dan 
pengawasan bahan berbahaya sebagaimana kemudian diubah dengan Permendag 
Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014.  Berdasarkan peraturan menteri perdagangan RI nomor 
75/M-DAG/PER/10/2014 pasal 17 ayat 3: DT-B2 (Distributor Terdaftar – Bahan Berbahaya) 
dan PT-B2 (Pengecer Terdaftar – Bahan Berbahaya) dilarang untuk mendistribusikan 
B2 jenis merkuri kepada PA-B2 (Pengguna Akhir Bahan Berbahaya), termasuk kepada 
siapapun di bidang industri pertambangan emas.

Seperti dijelaskan sebelumnya, pencemaran pestisida sama sekali belum menjadi 
perhatian pemerintah daerah. Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan (TPHP) 
dan Dinas Perkebunan masih fokus untuk Monitoring Pupuk dan Pestisida, tapi mereka 
masih focus melakukan pengawasan pupuk bersubdisi untuk petani kurang mampu. 
Pengawasan pestisida lebih bersifat ke aspek legalitas, seperti izin edar, izin produksi dll. 
Kedua dinas tersebut memiliki UPT (Unit Pengelolaan Terpadu) Pengelolaan Hama dan 
Penyakit Tanaman, yang salah satu fungsinya adalah penggunaan pestisida saat terjadi 
hama dan penyakit tanaman besaran-besaran terjadi. Pemerintah telah berupaya untuk 
melakukan kampanye dan sosialisasi penggunaan pestisida alami / nabati, tapi masih 
dalam skope kecil dan terbatas. 

8. Kontek Pencemaran dan Tren                              
di Kalimantan Tengah  
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Pemerintah daerah saat ini tidak memiliki sumber daya yang memadai dan hanya 
menjalin kerja sama terbatas dalam menangani prioritas pencemaran. Proses 
HPAP mencoba memberikan perspektif baru bagi semua pihak yang terlibat dan 
mempromosikan model pengelolaan pencemaran yang terintegrasi, yang dirancang 
khusus untuk Kalimantan Tengah. 

Kerangka Kerja Kesehatan dan Lingkungan 

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI). Pembangunan dan semua kebijakan daerah selalu merujuk kepada semua 
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pemerintah provinsi 
berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan kualitas 
hidup masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam visi dan misi Gubernur Kalimantan 
Tengah. Pembangunan, kesehatan diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, 
kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat 
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 17 ayat 
1 menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap 
informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara 
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Selain itu, pada pasal 168 menyebutkan bahwa 
untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien diperlukan informasi 
kesehatan yang dilakukan melalui system informasi dan melalui kerjasama lintas sektor 
dengan ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan pada 
pasal 169 disebutkan pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk 
memperoleh akses terhadap informasi kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat. Sehingga untuk melaksanakan ketentuan pasal 168 ayat 3, UU no 
36 thn 2009 tentang kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sistem 
Informasi Kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI no 46 tahun 2015.

Dalam bidang kesehatan, Kalimantan Tengah lebih menitikberatkan kepada 
aksestabilitas dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan baik di tingkat Puskesmas 
dan jaringannya (Pustu, Polindes, Poskesdes) maupun rumah sakit (Profil Kesehatan 
Kalimantan Tengah, 2016).

Pembangunan kesehatan di Kalimantan Tengah masih terfokus pada peningkatan 
infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pencegahan Penyakit Menular (PM) seperti diare, 
malaria, tipus dll. Saat ini pemerintah mulai memberikan perhatian terhadap Penyakit 
Tidak Menular (PTM) seperti penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup seperti penyakit 
jantung, kolestrol, gangguan ginjal, kanker dll. Tapi PTM terkait dengan pencemaran 
belum menjadi mendapat perhatian. Belum ada data rekam medis, angka kesakitan 
ataupun kematian yang terdiagnosa disebabkan oleh pencemaran. Hal ini disebabkan 
oleh belum tersedianya fasilitas laboratorium terakreditasi dan SDM yang berkompetensi 
untuk mendiagnosa penyakit disebabkan karena pencemaran zat-zat tertentu. 
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Sinergi dan dan Tumpang Tindih antara Proyek HPAP dan Program 
atau Proyek Nasional dan Daerah

Pemerintahan Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk perlindungan 
masyarakat dari pencemaran lingkungan diantaranya Undang – undang Nomor 31 Tahun 
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah 
Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran 
Air, Peraturan Pemerintah no 74 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun, 
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya 
dan Beracun, dan beberapa peraturan terkait dengan kesehatan lainnya.

Pencemaran Asap dari Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut) 

Program penanganan pencemaran asap telah berjalan cukup intens karena Karhutla terjadi 
hampir setiap tahun. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah memiliki Rencana 
Kontingensi Karhutla pada April 2011 dan Rencana Aksi Karhutla pada Juni 2015. Pertemuan 
koordinasi lintas sector secara regular dilakukan begitu masuk saat musim kemarau.  

Meskipun telah memiliki peraturan, seperti dokumen Rencana Kontingensi dan Rencana 
Aksi Karhutla, pencemaran asap masih terjadi hampir tiap tahun, terutama saat musim 
kemarau datang. Karhutla terjadi cukup besar pertengahan Juni – Minggu sampai kedua 
September 2019. Hal ini diakibatkan oleh musim kemarau panjang dan banyaknya 
kebakaran lahan gambut di seputaran Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya. 

Kendala yang dialami selama ini adalah masih belum efektifnya pencegahan kebakaran 
hutan dan lahan / gambut, yang sangat penting untuk mencegah bencana Karhutla 
Sayangnya, program kerja pemerintah masih fokus pada penanganan bencana karena 
pendanaan kegiatan baru bisa dikeluarkan jika setidaknya 2 (dua) kabupaten / kota 
mengeluarkan status ‘Siaga Darurat Bencana’. 

Terkait dengan isu pencemaran asap dari Karhutla, tujuan proyek HPAP adalah membantu 
penyusunan rencana aksi mengefektifkan pencegahan terjadinya Karhutla. Hal ini secara signifikan 
bisa mengurangi dampak negatif kesehatan dari pencemaran asap; serta mengefektifkan 
implementasi Rencana Kontingensi dan Rencana Aksi Karhutla yang telah dimiliki daerah.

Pencemaran Merkuri di Sektor PESK 

Pada tahun 2002, telah ditetapkan Konvensi Minamata. Konvensi ini merupakan sebuah 
fakta internasional yang didesain untuk mengurangi dampak kesehatan pencemaran 
merkuri dan senyawa merkuri antropogenik. Indonesia adalah salah satu negara yang 
telah menandatangani konvensi ini, yaitu pada tanggal 10 Mei 2013 bersama dengan 
91 negara lainnya; yang kemudian diratifikasi pada bulan Oktober 2018, yang menuntut 
pemerintah untuk meyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghentian dan Mengurangi 
Dampak Penggunaan Merkuri. Ketika RAN selesai, ini kemudian akan diturunkan menjadi 
RAD (Rencana Aksi Daerah) di tingkat provinsi dan kabupaten / kota. 

Sementara Kementrian Kesehatan sendiri telah mengeluarkan regulasi Peraturan Mentri 
Kesehatan no 57 tahun 2016 tentang Penghapusan Dampak Kesehatan dari Panjanan 
Merkuri 2016 - 2020. Kementrian Kesehatan secara bertahap telah mulai menghentikan 
pengadaaan dan menarik alat kesehatan yang menggunakan merkuri dan beralih ke alat 
kesehatan digital. 
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Pada tahun 2019, Pemerintah Daerah dengan dikoordinir oleh Dinas Lingkungan Hidup 
(DLH) dan di fasilitasi oleh AGC, Artisanal Gold Council (sebuah lembaga pemberdayaan 
PESK berasal dari Canada) sedang melakukan penyusunan RAD Penghentian Penggunaan 
Merkuri. Kegiatan ini diharapkan bisa selesai dengan keluarnya regulasi setingkat 
Perda (Peraturan Daerah) tentang Penghentian Penggunaan Merkuri Kalimantan 
Tengah. Dokumen hasil penelitian HPAP terkait dengan pencemaran mekuri pada 
PESK diharapkan bisa diintegrasikan dalam RAD untuk kemudian diturunkan di tingkat 
kabupaten / kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pencemaran Pestisida pada Sektor Pertanian dan Perkebunan  

Semua kebijakan dan program kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 
terkait langsung atau tidak langsung dengan pestisida selalu mengaju kepada peraturan 
tingkat nasional yaitu sebagai berikut:

 - Peraturan Menteri Pertanian No. 107 SR 104/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida.

 - Peraturan Menteri Pertanian No. 26 / Permentan / OT. 140/2/2007 tentang Pedoman 
Perizinan Usaha Perkebunan.

 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24 / Permentan / SR.140 / 4/2011 tentang Syarat 
dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida. 

Penanggulangan pencemaran pestisida belum menjadi program kerja pemerintahan. 
Saat ini, pemerintah melalui Dinas Tanaman Pangan Holtikultra dan Perternakan 
(TPHP) masih focus dalam pengawasan peredaran pupuk bersubsidi, karena rawan 
penyelewangan. Sementara Dinas Perkebunan hanya melakukan pengawasan peredaran 
pestisida di kios-kios atau toko alat pertanian. Pengawasan pada perusahaan perkebunan 
masih bersifat formalitas dengan hanya mengisi kuisoner saja. Dinas Perkebunan tidak 
memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan yang mendetail karena perusahaan 
perkebunan diyakini telah memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) yang baik, walau 
belum ada bukti konkrit yang menunjukkan bahwa semua perusahaan mentaati semua 
peraturan yang ada.

Penggunaan pestisida kimiawi masih banyak digunakan, walau Dinas TPHP dan Dinas 
Perkebunan telah mensosialisasikan penggunaan pestisida alami. Masyarakat dan 
perusahaan lebih memilih penggunaan pestisida kimiawi karena hasilnya cepat, mudah 
dan efektif. 

Hasil rencana aksi HPAP terhadap penanganan dampak kesehatan pencemaran pestisida 
diharapkan bisa menjadi perhatian pemerintah daerah untuk lebih memberikan perhatian 
terhadap hal ini. Sudah saatnya pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan dan memiliki 
program kerja untuk pengurangan penggunaan pestisida kimia.
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9. Tinjaun Umum Dampak Kesehatan dari 
Tantangan Pencemaran Utama  

Rencana Aksi Polusi dan Kesehatan Kalimantan Tengah didasari dari studi dan masukan 
dari dinas / lembaga daerah, dan juga pengumpulan data nasional dan internasional 
untuk sumber-sumber pencemaran dan dampaknya. Analisis ini sangat bergantung pada 
data kematian dan Disability Adjusted Life Years – Tahun Penyesuaian Hidup Setelah 
Cacat (DALYs) dari studi GBD yang dilakukan oleh IHME dan WHO.

Proyek HPAP menggunakan temuan laporan ini sebagai salah satu referensi dalam 
mengidentifikasi masalah pencemaran, menganalisis kemungkinan intervensi dan 
akhirnya mengidentifikasi rekomendasi untuk mengurangi kematian dan penyakit yang 
disebabkan oleh pencemaran. Walau pada akhirnya pemilihan pencemaran prioritas 
seperti asap, merkuri dan pestisida lebih berdasarkan konteks geografi, mata pencaharian 
dan kebiasaan masyarakat Kalimantan Tengah.

Angka Kematian dan Laju Penyakit Tahunan yang Disebabkan       
oleh Pencemaran 

Tabel berikut, disajikan sebagai referensi pada Pertemuan Insisasi Project untuk 
merangkum skala kematian tahunan akibat polusi.

Apa artinya Tahun Penyesuaian Hidup Setelah Cacat (DALYs)?

DALYs adalah ukuran beban penyakit secara keseluruhan, dinyatakan sebagai jumlah 
tahun yang hilang karena kesehatan yang buruk, cacat atau kematian dini. DALY 
semakin banyak digunakan di bidang kesehatan masyarakat. Ini memperluas konsep 
tahun kehidupan yang hilang karena kematian dini, untuk memasukkan tahun yang 
setara dengan kehidupan yang sehat yang hilang karena kesehatan yang buruk 
atau cacat. Dengan demikian, mortalitas dan morbiditas digabungkan menjadi satu 
dengan satu pengukuran umum
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 Jenis Pencemaran
Kematian Tahunan % dari Semua Kematian

KT Nasional KT Nasional

Pencemaran rumah tangga dari 
bahan bakar padat

785 68117 5.66 4.15

Pencemaran ambient particulate 340 52101 2.45 3.17

Total Pencemaran Udara 1125 120218 8.11 7.32

Sumber air yang tidak aman 343 49461 2.48 3.01

Sanitasi yang tidak aman 179 21593 1.29 1.31

Total Pencemaran Air 522 71055 3.78 4.33

Pencemaran timbal 369 32850 2.66 2.00

Merkuri Tidak diketahui Tidak diketahui Tidak diketahui Tidak diketahui

POPs Tidak diketahui Tidak diketahui Tidak diketahui Tidak diketahui

Zat kimia jenis lainnya Tidak diketahui Tidak diketahui Tidak diketahui Tidak diketahui

Karsinogen pada pekerjaan 32 4774 0.23 0.29

Total  Pencemaran Zat Kimia 401 37624 2.90 2.29

Total Semua Polusi 2048 228896 14.78 13.94

Tabel 1.  Ringkasan kematian tahunan (jumlah dan persentase semua kematian) yang disebabkan oleh 
pencemaran di Kalimantan Tengah dan di seluruh Indonesia. Sumber IHME Global Burden of Disease 2017. 
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Pencemaran Dibandingkan dengan Penyebab Penyakit dan 
Kematian Lainnya

Persentase angka kematian diakibatkan oleh pencemaran Kalimantan Tengah 15% lebih 
tinggi daripada nasional 14%. Angka ini bisa dipastikan akan jauh lebih tinggi karena tidak 
adanya data untuk jenis pencemaran merkuri yang banyak digunakan pada PESK yang 
merupakan salah satu mata pencaharian utama masyarakat. Sama halnya, tidak ada data 
persen kematian karena zat pencemar organik presisten, zat kimia lainnya dan karsinogen 
(zat racun) kerja yang banyak terdapat pada pestisida kimiawi. 

Gambar 3. Persentase kematian tahunan Kalimantan Tengah yang disebabkan oleh resiko utama (Sumber 
IHME Global Burden of Disease 2017).

Gambar 3 menunjukkan persentase kematian tahunan yang disebabkan oleh 
pencemaran sedikit menurun dari tahun 1990 hingga 2017. Mengenai kematian yang 
disebabkan oleh pencemaran persentasenya tidak termasuk kematian yang disebabkan 
oleh pencemaran merkuri dan bahan kimia beracun lainnya, seperti yang ditemukan 
di banyak pestisida kimia, silakan lihat Tabel 1 di atas. Mengingat data berasal dari 
sumber yang sama, IHME Global Burden of Disease 2017, maka kita dapat membuat 
kesimpulan logis bahwa jumlah kematian pasti meningkat karena penggunaan besar-
besaran merkuri dalam ASGM dan sejumlah besar pestisida kimia yang digunakan oleh 
masyarakat dan perusahaan. 
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Apa itu Faktor Resiko?

Karena angka kematian akibat penyakit menular telah menurun, proporsi kematian 
yang disebabkan oleh penyakit tidak menular meningkat, seperti yang disebabkan oleh 
paparan pencemaran (Gambar 4). Jika tren saat ini terus berlanjut, kematian akibat 
penyakit tidak menular akan menyusul mereka dari penyakit menular dalam waktu dua 
puluh lima tahun.

Faktor risiko adalah ciri, karakteristik, atau paparan apa pun dari seseorang yang 
meningkatkan kemungkinan mengalami epenyakit atau cedera. Beberapa contoh 
faktor risiko penting adalah seks yang tidak aman, kurang gizi, konsumsi tembakau 
dan alkohol, dan paparan bahan kimia beracun. 

Gambar 4. Persentase kematian tahunan Kalimantan Tengah yang disebabkan oleh resiko utama pada 

semua jenis kelamin dan umur (Sumber IHME Global Burden of Disease 2017).

Hal yang sama juga bisa dilihat dari Gambar 5, 6, 7, 8 dan 9, kematian dini dan kecacatan 
yang disebabkan oleh PTM (Penyakit Tidak Menular) masih menjadi tiga penyebab utama. 
Persentase kematian, kematian dini atau kecacatan disebabkan oleh PTM mengalami 
kenaikan cukup signifikan, sementara kematian, kematian dini dan kecatatan karena PM 
(Penyakit Menular) seperti diare, TBC dan infeksi pernafasan mengalami penurunan
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Gambar 5.  Sepuluh penyebab utama kematian tahun 2017 dan persentase perubahan pada tahun 2007 – 
2017, semua umur dan angka (Sumber IHME Global Burden of Disease 2017).

Gambar 6. Sepuluh penyebab utama kehilangan nyawa tahunan pada tahun 2017 dan perubahan 
persentase pada 2007 – 2017, semua umur dan angka (Sumber IHME Global Burden of Disease 2017).
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Gambar 7. Sepuluh penyebab utama hidup dengan kecacatan tahunan pada tahun 2017 dan perubahan 
persentase pada 2007 – 2017, semua umur dan angka (Sumber IHME Global Burden of Disease 2017).

 Gambar 8. Sepuluh penyebab utama kecatatan dan penyesuaian hidup tahunan pada tahun 2017 dan perubahan 
persentase pada 2007 – 2017, semua umur dan angka (Sumber IHME Global Burden of Disease 2017).
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Gambar 9. Sepuluh resiko utama yang berkontribusi pada DALYs pada tahun 2017 dan perubahan 
persentase pada 2007 – 2017, semua umur dan angka (Sumber: IHME Global Burden of Disease 2017).

Perbandingan Penyebab Kematian dan Kecatatan di Provinsi 
Kalimantan Tengah dibandingkan dengan yang Lain

Tabel 2 dibawah ini menunjukkan 10 penyebab utama kematian dini dan kecacatan 
(DALY). Ini dapat digunakan untuk membandingkan DALY di seluruh lokasi yang relative 
hampir sama. Kelompok pembanding dipilih berdasarkan klasifikasi regional GBD, 
kemitraan yang dikenal, dan indikator sosial-demografis.

Dari table dibawah bisa dilihat penyebab kematian dan kecacatan (DALY) secara 
signifikan dari data pembanding klasifikasi regional GDB dan Indonesia sendiri. Hal ini 
termasuk kematian akibat Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular. Pada table bisa 
terlihat kecuali angka kematian dan kecatatan (DALY) Provinsi Kalimantan Tengah lebih 
tinggi dari Indonesia dan perbandingan Middle SDI, kecuali untuk Neonatal disorders, 
COPD (Chronic obstuctive pulmonary disease). COPD adalah penyakit paru-paru yang 
mengakibatkan penderitanya sulit bernapas.
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 Tabel 2. Perbandungan penyebab kematian dan kecacatan di Kalimantan Tengah dan daerah lain (Sumber 
IHME Global Burden of Disease 2017).
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Perbandingan Penyebab Kematian Dini di Kalimantan Tengah dan 
Daerah Lain 

Tabel 3 dibawah menunjukkan 10 penyebab utama kematian dini (YLL). Dapat digunakan 
untuk membandingkan YLL di seluruh daerah yang relative sama. Kelompok pembanding 
dipilih berdasarkan klasifikasi regional GBD, kemitraan yang telah diketahui dan indikator 
sosial-demografis.

Dari table dibawah bisa dilihat penyebab kematian dini secara signifikan dari data pembanding 
klasifikasi regional GDB dan Indonesia sendiri. Hal ini termasuk kematian akibat Penyakit 
Menular dan Penyakit Tidak Menular. Angka penyebab kematian dini Provinsi Kalimantan 
Tengah lebih tinggi dari Middle SDI dan Indoensia kecuali untuk Neonatal disorders.

 Tabel 3. Perbandingan penyebab kematian dini di Kalimantan dan daerah lain (Sumber IHME Global 
Burden of Disease 2017).
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Ketersedian Data Daerah dan Nasional 

Hampir tidak ada data terkait dengan kesehatan dan polusi di tingkat nasional dan 
regional di Indonesia.  Tidak ada database nasional atau provinsi yang komprehensif 
yang memungkinkan untuk bisa digunakan sebagai referensi data pada penelitian HPAP 
ini. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan kompilasi data-data 
terkait angka ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Atas) sebagai salah satu indicator untuk 
menunjukkan dampak kesehatan dari pencemaran asap dari Kebakaran Hutan dan Lahan 
/ gambut, tapi sayangnya tidak ada data saat terjadi kebakaran hebat pada tahun 2015. 
Dinas baru efektif melakukan pendataan sejak tahun 2017. 

Data terkait dampak kesehatan dari pencemaran merkuri, pestisida ataupun jenis 
pencemaran yang lain juga tidak ada. Pemerintah daerah ataupun Dinas Kesehatan 
belum melakukan pendataan ataupun intervesi terkait dengan penyakit yang disebabkan 
oleh pencemaran. Hal yang sama juga terjadi di tingkat kabupaten, seperti saat tim 
mencoba menemukan data di Kabupaten Gunung Mas. Dinas Kesehatan Gunung 
Mas belum melakukan pendataan ataupun menemukan diagnose penyakit ataupun 
yang disebabkan oleh pencemaran merkuri. Tidak ada diagnose bukan berati tidak 
ada penyakit atau kematian yang disebabkan oleh pencemaran. Tidak ada diagnose 
disebabkan karena tidak tenaga kesehatan yang memiliki kapasitas / kemampuan 
mendiagnosa penyakit-penyakit ini. 

Penelitian HPAP ini lebih banyak menggunakan literatur peer-review sebagai referensi 
dan melakukan wawancara dengan dinas dan instansi terkait di pemerintahan provinsi. 
Akibatnya, sangat sedikit yang diketahui tentang beban penyakit yang terkait dengan 
bahan kimia dan dampak kesehatan dari pencemaran. Tim hanya bisa mendapatkan data 
terkait dengan kebijakan ataupun program kerja pemerintah terkait dalam penanganan, 
pengawasaan penggunaan atau pengendalian pencemaran prioritas.
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10. Jenis-jenis Pencemaran di Kalimantan 
Tengah  

Jenis pencemaran yang terjadi di Kalimantan Tengah terkait dengan kondisi bentangan 
alam, kegiatan pembangunan, mata pencaharian masyarakat, budaya dan kegiatan 
industri. Berikut adalah jenis pencemaran yang terjadi di daerah Kalimantan Tengah:

Pencemaran Udara

Berdasarkan lokasi terjadinya, pencemaran udara diklasifikasikan menjadi dua yaitu 
pencemaran udara di luar ruang (pencemaran udara ambien) dan di dalam ruang 
(Behera, 1988; Behera, 1991). Pencemaran udara dapat memengaruhi kesehatan kita 
dalam banyak hal, dengan efek jangka pendek dan jangka panjang. Kelompok individu 
yang berbeda dipengaruhi oleh pencemaran udara dengan cara yang berbeda pula. 
Beberapa individu jauh lebih sensitif terhadap zat pencemar daripada yang lain. Anak-
anak kecil dan orang tua seringkali lebih menderita akibat efek pencemaran udara. 
Orang-orang dengan masalah kesehatan seperti asma, penyakit jantung dan paru-paru 
juga dapat lebih menderita ketika udara tercemar. Sejauh mana seseorang dirugikan 
oleh pencemaran udara biasanya tergantung pada paparan total terhadap bahan kimia 
yang merusak, yaitu, lama paparan dan konsentrasi bahan kimia harus diperhitungkan 
(Greene, 2017).

Penelitian dampak kesehatan dari pencemaran udara terus berkembang. Perawatan 
medis yang timbul dari pencemaran udara bisa sangat mahal. Biaya perawatan kesehatan, 
kehilangan produktivitas di tempat kerja, dan dampak kesejahteraan manusia menelan 
biaya miliaran dolar setiap tahun.

Pencemaran Udara Dalam Ruangan  

Yang termasuk jenis polusi di dalam ruang adalah partikel debu dan gas akibat bahan 
bakar memasak dan pembakaran di rumah tangga yang menggunakan bahan bakar 
padat termasuk pemanas dan asap rokok. Partikel debu, asap dan gas hasil pembakaran 
dari sumber padat sebagian bersifat karsinogen, yaitu mempunyai potensi untuk 
menimbulkan gangguan maupun penyakit kanker. (Behera, 1988; Behera, 1991).

Studi Environmental Protection Agency (EPA) membuktikan bahwa tingkat polutan dalam 
ruangan bisa 2-5 kali, kadang-kadang bahkan lebih dari 100 kali, lebih tinggi daripada 
tingkat polutan di luar ruangan. Polutan udara dalam ruangan adalah salah satu dari lima 
faktor utama yang penyebab risiko bagi kesehatan manusia. Gejala yang timbul kadang 
kala tidak kentara atau tidak selalu mudah dikenali atau dirasakan langsung di tubuh. 
Polutan bertambah buruk ketika jendela dan pintu tertutup rapat. Jika terlalu sedikit udara 
luar masuk, polutan akan meningkatkan risiko kesehatan dan kenyamanan, kecuali jika 
ruangan memiliki sistem ventilasi.

Pencemaran udara yang disebabkan oleh merokok memiliki efek buruk pada perokok 
dan bukan perokok. Asap rokok diketahui menyebabkan penyakit jantung, kanker paru-
paru dan banyak penyakit lainnya. “Para peneliti menemukan bahwa paparan asap rokok 
16 kali lebih berbahaya daripada paparan polusi udara biasa. Ini karena asap rokok dapat 
meningkatkan jumlah partikel halus di udara ke tingkat berbahaya,” kata Ketua Komisi 
Nasional Pengendalian Tembakau, Prijo Sidipratomo di Jakarta. Asap rokok mengandung 
partikel-partikel kecil yang tersisa di paru-paru, memicu kanker dan efek kesehatan yang 
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merugikan lainnya. Para ilmuwan dari National Cancer Institute di Milan menemukan 
pada 2004 bahwa asap rokok mengandung partikel 10 kali lebih banyak daripada knalpot 
mesin diesel modern. Asap rokok dari ujung yang terbakar dianggap lebih berbahaya 
karena tidak melalui filter. Asap rokok mencemari udara dengan lebih dari 69 bahan kimia 
penyebab kanker, termasuk tar, arsenik, benzena, dan kadmium. Benzene adalah pelarut 
industri dan kadmium digunakan dalam baterai. Asap rokok juga mengandung bahan 
kimia yang digunakan di kamar mayat, industri karet dan pabrik cat.

Menurut data dari Departemen Kesehatan yang dikumpulkan dari semua Puskesmas di 
Kabupaten Gunung Mas, ISPA adalah penyakit yang paling umum diderita masyarakat pada 
tahun 2016 - 2018. Persentase penyakit ISPA berkisar antara 30% hingga 40%. Menurut 
penyakit dan pengukuran risiko, ini disebabkan oleh paparan asap rokok di dalam ruangan. 
Penyakit pernapasan lebih mempengaruhi perokok pasif dibandingkan dengan yang aktif. 
Perokok pasif akan memiliki peningkatan risiko kanker paru-paru sebesar 24 persen dan 
penyakit jantung setinggi 25 persen. Bayi yang belum lahir juga akan mengalami komplikasi 
kesehatan ketika bahan kimia beracun dari rokok memasuki rahim. Di rumah tangga 
dengan perokok, risiko kematian meningkat hingga lima kali lipat dan bayi hingga usia satu 
tahun akan lebih sering pergi ke rumah sakit. Anak-anak juga cenderung lebih mungkin 
menderita infeksi telinga bagian tengah, masalah pernapasan dan asma.

Bahan bakar biomassa, terutama bahan bakar padat, masih menarik bagi masyarakat 
pedesaan di negara berkembang sebagai sumber energi untuk memasak. Sekitar 730 
juta ton bahan bakar biomassa dibakar setiap tahun oleh rumah tangga di negara 
berkembang (IBRD, 2011). Diperkirakan bahwa bahan bakar biomassa digunakan di 
sebanyak 70% rumah tangga pedesaan di Asia (Aunanet al., 2009). Di Indonesia, sekitar 
66% rumah tangga pedesaan masih menggunakan kayu bakar sebagai sumber utama 
bahan bakar di rumah (BPS 2011). Kemiskinan dan kondisi ekonomi menyebabkan 
penggunaan bahan bakar padat di daerah pedesaan, karena warga tidak mampu membeli 
kompor gas atau minyak tanah. Masyarakat masih menggunakan kayu bakar, karena 
tersedia secara bebas di halaman sekitarnya.

Hampir semua polutan dalam ruangan memiliki dampak langsung pada sistem 
pernapasan dan penyakit kardiovaskular, tetapi itu tergantung pada intensitas dan 
lamanya paparan dan status kesehatan populasi yang terpapar. Beberapa bagian populasi 
mungkin berisiko lebih besar, tetapi yang lain kurang. Sebagai contoh, anak-anak dan 
balita jika terpapar, rentan terhadap penyakit pernapasan dan juga berisiko menularkannya 
kepada orang lain (Bjorsten, 1999; Bruce, 1998).

Produk pembakaran lain selain asap yang berdampak pada kesehatan adalah sulfur 
dioksida (SO2), nitrogen dioksida (NO2), nitrogen tetra oksida (N204), ozon (03) dan 
karbon monoksida (CO). Selain CO, gas-gas di atas adalah oksidan kuat dan dapat 
menyebabkan peradangan pada saluran pernapasan dan paru-paru. Paparan gas yang 
terus menerus akan menyebabkan penyakit paru obstruktif kronik (PPOM). Gas CO 
yang memiliki kapasitas mengikat sel darah merah 200-240 kali dibandingkan dengan 
oksigen, jika tubuh terpapar cukup lama dan dalam jumlah besar secara kompetitif 
dapat menghambat masuknya gas oksigen ke jaringan tubuh (Behera, 1988; Behera, 
1991). Contoh efek jangka pendek termasuk iritasi pada mata, hidung dan tenggorokan, 
dan infeksi saluran pernapasan atas seperti bronkitis dan pneumonia. Gejala lain dapat 
termasuk sakit kepala, mual, dan reaksi alergi. Pencemaran udara jangka pendek dapat 
memperburuk kondisi medis individu dengan asma dan emfisema. Dalam ‘Bencana Asap’ 
yang hebat di London pada tahun 1952, empat ribu orang meninggal dalam beberapa 
hari karena konsentrasi pencemaran yang tinggi.
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Efek kesehatan jangka panjang dapat mencakup penyakit pernapasan kronis, kanker paru-
paru, penyakit jantung, dan bahkan kerusakan otak, saraf, hati, atau ginjal. Paparan terus 
menerus terhadap polusi udara mempengaruhi paru-paru anak yang sedang tumbuh 
dan dapat memperburuk atau memperumit kondisi medis pada orang tua. Diperkirakan 
setengah juta orang meninggal prematur setiap tahun di Amerika Serikat akibat merokok.

Pencemaran Udara di Luar Ruangan

Sebagian besar pencemaran udara di luar ruangan dapat ditelusuri pada pembakaran 
bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil yang terbakar pada banyak proses, termasuk di 
pembangkit listrik untuk mendapatkan listrik, di pabrik-pabrik untuk membuat mesin 
berjalan, pada kompor listrik dan tungku untuk pemanasan, dan fasilitas limbah. Mungkin 
salah satu penggunaan terbesar dari bahan bakar fosil adalah dalam transportasi. Bahan 
bakar fosil yang digunakan dalam mobil, kereta api, dan pesawat.

Pencemaran udara juga dapat disebabkan oleh pertanian, seperti peternakan sapi dan 
penggunaan pupuk dan pestisida. Sumber-sumber lain dari pencemaran udara meliputi 
produksi plastik, pendingin, dan aerosol, dalam tenaga nuklir dan pertahanan, dari tempat 
pembuangan sampah dan pertambangan, dan dari senjata biologis.

Untuk konteks Kalimantan Tengah, sumber pencemaran udara yang memberi dampak 
sangat signifikan adalah pencemaran asap. Dengan karakteristik daerah yang sebagian 
besar terdiri dari hutan dan lahan gambut, pencemaran asap sering terjadi, bahkan 
kadang dengan luasan yang tidak hanya hanya berdampak kepada masyarakat di 
Kalimantan Tengah, tapi juga ke provinsi-provinsi lain di Indonesia. Bahkan pada saat 
kebakaran hutan besar tahun 1997, 2005, 2015 kabut asap akibat kebakaran hutan 
berdampak ke beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Singapura, Malaysia, Brunai 
Darusslam, dan Thailand. 

Berikut adalah jenis pencemaran udara di luar ruangan

Pencemaran Asap dari Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut (Karhutla)

Kalimantan Tengah merupakan provinsi yang memiiliki lahan gambut dengan luas 
2,659.234 hektar, nomor dua terbesar di Indonesia setelah provinsi Kepulauaan Riau. 
Untuk Pulau Kalimantan 55% lahan gambut berada di Kalimatan Tengah. Di provinsi 
ini hampir setiap tahun terjadi kebakaran lahan gambut dan hutan. Petani biasa 
membakar lahan untuk pembukaan lahan pertanian, perkebunan karet, karena lebih 
murah dan efektif. Petani percaya bahwa lahan yang dibakar sebelum ditanami lebih 
subur dibandingkan dengan yang tidak. Petani tidak membutuhkan pupuk jika lahan 
sebelumnya dibakar.  Bahkan secara tradisional kegiatan tersebut telah menjadi bagian 
dan kehidupan sehari-hari penduduk lokal. Pembukaan lahan dengan pembakaran secara 
besar-besaran seperti untuk memenuhi kebutuhan hutan tanaman industri, perkebunan 
sawit dan proyek lahan gambut yang sangat luas mengakibatkan kerusakan parah lahan 
gambut, sehingga menjadi lebih rawan kebakaran yang diakibatkan kekeringan karena 
menurunnya vegetasi yang mampu menyimpan air (Prabowo AC, 2011). Lebih dari 90% 
kebakaran hutan yang terjadi disebabkan oleh kelalaian manusia (Chandler et al. 1983).

Pembakaran Biomassa Terbuka 

Pembakaran biasanya dilakukan oleh petani pada saat pasca panen, karena mereka 
membakar sisa tanaman dalam persiapan untuk musim tanam berikutnya - misalnya, 
membakar jerami atau batang jagung setelah panen. Ini menghemat waktu dan biaya 
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produksi. Abu dapat membuat tanah lebih subur, sehingga petani dapat mengurangi 
biaya pembelian pupuk. Pembakaran pasca panen berkontribusi lebih dari 80% dari 
total emisi dari pembakaran biomassa terbuka (Permadi, 2013). Pembakaran sisa 
tanaman melepaskan sejumlah besar zat pencemar ke atmosfer, termasuk aerosol dan 
hidrokarbon (Singh et al, 2010).

Kebakaran hutan, terutama yang ada di lahan gambut, sangat berbahaya. Kebakaran 
hutan terjadi hanya di permukaan, di mana api membakar bahan bakar tanah 
seperti sampah, pohon, dan semak-semak. Ketika kebakaran terjadi di lahan 
gambut, ia menyebar dengan lambat dan tidak menentu di bawah tanah. Selama 
perkembangannya, api menyebar secara vertikal dan horizontal dengan hanya asap 
putih muncul di atas permukaan. Kebakaran ini bisa beberapa meter di bawah tanah, 
membuat hal ini sulit dipadamkan.

Kebakaran lahan gambut merupakan kontributor utama emisi dari Indonesia. Menurut 
Komunikasi Nasional Kedua Indonesia untuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan 
Iklim (UNFCCC), emisi dari kebakaran gambut meningkat dari 172.000 Gg CO2-eq pada tahun 
2000 menjadi 451.000 pada tahun 2005. Kebakaran gambut menjadi sumber terbesar 
emisi gas rumah kaca pada tahun 2005, berkontribusi 40% emisi rumah kaca di Indonesia.

Asap tebal yang timbul dari kebakaran hutan mengandung sejumlah besar bahan kimia 
yang dapat mengganggu kesehatan - seperti TSP, SO2, CO, formaldehyde, acrylene, 
benzene, NO2 dan O3. Partikel-partikel ini dapat mengiritasi permukaan mukosa seperti 
mata dan saluran pernapasan atas dan bawah. Jika partikelnya besar, dapat memasuki 
alveoli dan melumpuhkan pertahanan mukosiliar, memungkinkan berbagai jenis 
mikroorganisme dengan mudah memasuki paru-paru dan menyebabkan infeksi paru-
paru, seperti bronkitis, bronkopneumonia, pneumonia dan edema paru, (Syafrizal, 2003).

Menurut GTZ (2008), partikel dan berbagai gas yang dilepaskan selama pembakaran 
biomassa (CO, hidrokarbon, NO2, CH4, O3) terjadi di daerah tropis, terutama ketika 
hutan dan ladang dibersihkan dengan cara dibakar. Gas-gas ini mempengaruhi kesehatan 
manusia. GTZ (2008) menyatakan bahwa kabut yang berasal dari kebakaran hutan dan 
lahan skala besar ditandai dengan kandungan partikel yang tinggi, yang mengurangi 
visibilitas / penghilatan.

Terjadinya kebakaran hutan telah menyebabkan penurunan tingkat kesehatan masyarakat, 
baik secara langsung maupun tidak langsung. ISPA dan pneumonia terjadi hampir setiap 
tahun, terutama pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, dan November (Jurnal 
Ekologi Kesehatan Vol. 14 No. 3, September 2015: 250 - 258 Desember). Terjadinya 
peningkatan hotspot umumnya pada bulan Juli, Agustus, Oktober, September dan Oktober. 
Dampak asap dari kebakaran hutan pada kesehatan menghasilkan berbagai gangguan 
pernapasan dan keluhan, terutama pada orang yang berisiko tinggi atau sensitif.

ISPA sering terjadi dan menyerang semua usia, dari anak-anak hingga orang dewasa. Hal 
ini kemungkinan besar berkaitan dengan seringnya terjadi kebakaran hutan di wilayah 
tersebut (Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, 2011). Anak-anak akan menderita 
pneumonia jika infeksi paru-paru tidak diobati dengan perawatan yang memadai dan 
tepat, dan dapat mengakibatkan kematian, (Rasmaliah, 2004)

Peningkatan kasus ISPA dirangsang oleh partikel asap yang mengandung senyawa 
berbahaya, yang mengganggu fungsi pernapasan. ISPA bisa ringan atau berat: ISPA 
parah dapat menjadi pneumonia, penyakit menular yang menyebabkan kematian besar, 
terutama pada bayi (Napitupulu, 2012; Kementerian Kesehatan, 2012).
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Pencemaran Udara dari Hasil Pembakaran Batu Bara di PLTU 
(Pembangkit Listrik Tenaga Uap)

Dampak dari jenis pencemaran dirasakan secara signifikan oleh pekerja dan masyarakat 
yang tinggal di sekitar PLTU, baik di dalam maupun di luar ruangan. Ada sejumlah unit 
PLTU di Kalimantan Tengah: di Pulang Pisau, PLTU Rimau Electric di Barito Timur, PLTU 
Pangkalan Bun, PLTU Sampit di Kotawaringin Timur, dan satu unit PLTU Tumbang Kajei di 
Gunung Mas, yang diharapkan akan selesai pada 2019.

Penambangan batu bara menyebabkan banyak masalah kesehatan, terutama yang 
berkaitan dengan debu batu bara terbang yang mengandung bahan kimia yang dapat 
menyebabkan penyakit paru-paru. Penyakit ini muncul ketika mereka yang berada di lokasi 
penambangan batu bara atau terkena transportasi batu bara, menghirup debu batu bara 
secara terus-menerus. Pekerja di pekerja tambang batu bara paling berisiko (Masdjidi, 2006).

Berbagai faktor mempengaruhi timbulnya penyakit atau gangguan saluran pernafasan 
akibat paparan debu batubara. Terdapat faktor debu, yang meliputi ukuran partikel, 
bentuk, konsentrasi, kelarutan dan sifat kimia, dan lamanya paparan. Faktor individu 
termasuk mekanisme pertahanan paru, anatomi dan fisiologi saluran udara dan faktor 
imunologis. Partikel debu yang dapat dihirup adalah 0,1 hingga kurang dari 10 mikron. 
Debu berukuran antara 5-10 mikron saat terhirup akan ditangkap dan terperangkap di 
saluran napas atas; mereka yang berukuran antara 3-5 mikron terjebak dan terkumpul 
di jalan nafas tengah. Partikel debu 1-3-mikron yang disebut debu terhirup adalah yang 
paling berbahaya karena mereka tertahan dan terkubur dari bronkiolus terminal ke alveoli. 
Debu yang berukuran kurang dari 1 mikron tidak mudah mengendap di dalam alveoli, 
debu dengan ukuran antara 0,10,5 mikron berdifusi dengan gerakan Brown masuk dan 
keluar dari alveoli; ketika mengenai alveoli, debu dapat menumpuk di sana (Yunus, 1997).

Debu batu bara dapat menyebabkan penambang terkena penyakit paru-paru hitam, 
karena menghirup debu batu bara dalam jangka waktu yang lama. Hal ini menyebabkan 
paru-paru pekerja tambang terkontaminasi dengan partikel batu bara dan menjadi 
hitam (Taskwati, 2006). Selain penyakit paru-paru hitam, penambangan batu bara juga 
menyebabkan penyakit lain, seperti TBC, asma, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu 
penting bagi masyarakat di sekitar operasi penambangan untuk mengetahui gejala-gejala 
yang timbul dari paparan debu batu bara dari penambangan batubara atau transportasi 
(Forqan, 2007).

Hasil Pengukuran Level Debu yang Dapat Ditentukan di PT. Kalimantan Prima Persada 
Sungai Puting, 2007 menunjukkan bahwa tingkat debu terhirup di lapangan sedikit 
melebihi nilai ambang normal 2,19 mg / m3. Ini karena waktu pengukuran adalah siang 
hari (08.00 - 17.00), di mana suhu dan kecepatan angin meningkat, sehingga jumlah 
tingkat debu yang terhirup di lapangan semakin besar. Mendekati sore (15: 00-17: 00), 
tingkat debu terhirup menurun. Tingginya kadar debu di tempat kerja dapat menyebabkan 
kelainan fisiologi paru. Penimbunan batubara akan menyebabkan kualitas udara menurun, 
karena kadar debu batu bara di sekitar akan meningkat. Angin yang bertiup di tumpukan 
batu bara akan menyebabkan debu batu bara menghilang, sementara mentransfer batu 
bara ke dan dari tumpukan akan meningkatkan jumlah debu di udara (Wang, 2004).

Penelitian dari Qomariyatus dkk pada 2008 menunjukkan bahwa pekerja lapangan 
PT. Kalimantan Prima Persada Sungai Puting memiliki masalah pernapasan, seringkali 
menderita batuk dengan atau tanpa dahak. Masuknya debu ke saluran pernapasan 
dapat menyebabkan masalah pernapasan, yang dirasakan oleh subjek (Ifansyah, 2005). 



48 | Rencana Aksi Kesehatan dan Pencemaran Provinsi Kalimantan Tengah - Yayasan Tambuhak Sinta 2019

Dalam dosis besar, semua debu dapat menyebabkan reaksi fisik, meskipun ringan. 
Ini menyebabkan terjadinya produksi lendir yang berlebihan, dan jika terus berlanjut, 
hiperplasia kelenjar mukosa dapat terjadi (Vallyathan, 2000). Hal ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2000), yang menyatakan bahwa ada hubungan 
yang signifikan antara konsentrasi debu tinggi dan terjadinya kelainan fisiologi paru-paru. 
Debu yang masuk ke saluran pernafasan menyebabkan reaksi mekanisme pertahanan 
yang tidak spesifik dalam bentuk batuk, bersin, gangguan transportasi mukosil dan 
gangguan fagostosis makrofag. Sistem mukosiliar juga terganggu dan menyebabkan 
peningkatan produksi lendir dan stimulasi otot polos di sekitar jalan napas.

Gangguan pernafasan yang dialami oleh pekerja yang terpapar debu batu bara berulang 
kali dalam waktu yang lama dapat berupa penyumbatan, pembatasan, atau campuran 
keduanya. Obstruksi adalah efek spesifik dari paparan debu batubara karena obstruksi juga 
dapat terjadi dari paparan debu non-batubara. Obstruksi dapat terjadi jika debu inhalasi 
menumpuk di jaringan epitel saluran pernapasan dan menyebabkan peradangan. Akibat 
peradangan, saluran pernapasan menyempit, sehingga aliran udara terhambat. Debu 
batubara fibrogenik dapat menyebabkan efek spesifik dalam bentuk fibrosis interstitial 
paru, yang merupakan pembentukan jaringan ikat fibrosa yang dapat mengurangi 
elastisitas alveoli. Penurunan elastisitas alveolar mengurangi volume udara yang disimpan 
oleh alveolar berkurang, menyebabkan pembatasan kinerja paru-paru (Suyono, 1995).

Dalam debu batubara sering ada debu silika juga, sehingga risiko pneumokoniosis 
lebih besar. Fibrosis pada anthracosis tidak akan kembali seperti semula, menghilang 
atau berhenti berkembang walaupun paparan debu telah hilang, sehingga seringkali 
menyebabkan kematian karena kegagalan fungsi paru-paru. Pemeriksaan untuk 
mendiagnosis antrakosis umumnya mahal dan rumit, sehingga industri jarang 
memfasilitasi pemeriksaan semacam itu bagi pekerja yang terpapar debu batubara. 
Itu membuat jumlah kasus antrakosis di Indonesia tidak pasti. Ada tiga jenis diagnosis: 
fisiologi paru, analisis penyebab debu, dan pemeriksaan radiologis. Pemeriksaan fisiologi 
paru adalah metode diagnosis yang paling umum dibandingkan dengan yang lain karena 
lebih murah dan lebih mudah (Susanto, 2011).

Badan Energi Internasional (IEA) mengungkapkan bahwa batubara bahan bakar fosil 
menyumbang 44% dari total emisi CO2 global. Pembakaran batu bara adalah sumber 
terbesar emisi gas rumah kaca (GRK), yang memicu perubahan iklim. Batubara yang 
dibakar di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mengeluarkan sejumlah polutan seperti 
NO2 dan SO3, kontributor utama dalam pembentukan hujan asam dan pencemaran 
PM2.5. Komunitas ilmiah dan medis telah mengungkapkan bahaya kesehatan akibat 
partikel halus (PM2.5) dari emisi udara ini. Pembangkit listrik batubara juga mengeluarkan 
bahan kimia berbahaya dan mematikan seperti merkuri dan arsenik.

Partikel-partikel polutan yang sangat berbahaya ini sekarang telah menyebabkan kematian 
dini sekitar 6.500 orang per tahun di Indonesia. Perkiraan yang dibuat oleh Universitas 
Harvard dalam laporan Greenpeace Indonesia 2015, menunjukkan penyebab utama 
kematian dini termasuk stroke (2.700), penyakit jantung iskemik (2.300), kanker paru-paru 
(300), penyakit paru obstruktif kronik (400), serta pernapasan dan penyakit kardiovaskular 
lainnya (800). Perkiraan jumlah diperkirakan akan melonjak menjadi sekitar 15.700 orang / 
tahun sejalan dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga batubara baru. 
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Emisi dari pembangkit listrik tenaga batu bara menyebabkan:

 - Meningkatkan partikel beracun di udara sebagian besar di pantai utara Jawa bahkan 
ke daerah lebih jauh. Peningkatan risiko penyakit seperti stroke, kanker paru-
paru, penyakit jantung dan penyakit pernapasan pada orang dewasa, serta infeksi 
pernapasan pada anak-anak. PLTU menyebabkan kematian dini karena paparan SO2, 
NO2 dan paparan partikel berbahaya (PM2.5) di udara;

 - Hujan asam yang mempengaruhi kondisi tanaman dan tanah; dan

 - Emisi logam berat beracun seperti merkuri, arsenik, nikel, kromium, dan timbal.

Pencemaran Tanah, Udara dan Air karena Penggunaan Pestisida  

Pestisida adalah bahan kimia atau campuran beberapa bahan kimia yang digunakan 
untuk mengendalikan atau membasmi hama sebagai mahluk hidup. Pestisida digunakan 
di berbagai bidang atau kegiatan, mulai dari rumah tangga, kesehatan, pertanian, dan 
lainnya. Keuntungan menggunakan pestisida termasuk melindungi tanaman dari hama, 
memastikan ketersediaan makanan, mencegah kerusakan properti, dan mengendalikan 
penyakit (ditularkan melalui vektor). Idealnya, pestisida hanya memiliki efek toksik pada 
organisme target, yaitu hama. Namun, pada kenyataannya, sebagian besar bahan aktif 
yang digunakan tidak cukup spesifik untuk mencapai ini, sehingga mereka memiliki 
dampak negatif pada kesehatan manusia (Costa, 2008). Selain itu, penggunaan pestisida 
juga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan ekosistem (WHO, 2008).

Sektor pertanian adalah sektor strategis yang memainkan peran penting di Kalimantan 
Tengah, memberikan kontribusi nilai tertinggi terhadap total Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB). Data dari Biro Pusat Statistik menyatakan bahwa sampai Triwulan III 
tahun 2011 sumber utama pertumbuhan berasal dari sektor pertanian sebesar 2,05%. 
(BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2011). Ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk 
membangun sistem pertanian industri yang berkelanjutan dan unggul, berdasarkan 
sumber daya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor dan 
kesejahteraan petani, sebagai visi pembangunan pertanian (BPTP Kalimantan Tengah, 
2010). Hingga 2012, total area yang digunakan untuk mengembangkan berbagai 
komoditas pertanian, hortikultura dan perkebunan hanya mencapai area sekitar 2,85 juta 
hektar atau 18% dari total area Kalimantan Tengah.

Sektor pertanian sebenarnya mencakup enam sub-sektor termasuk tanaman pangan, 
hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, perikanan dan subsektor kehutanan. 
Oleh karena itu, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertanian 
adalah sektor terbesar, menampung 56 persen atau lebih dari setengah tenaga kerja 
yang tersedia di Kalimantan Tengah. Secara ekonomi juga merupakan yang terbesar, 
memberikan kontribusi sekitar 21 persen dari Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) pada tahun 2016. Oleh karena itu ia memiliki peran besar dan strategis dalam 
pengembangan ekonomi di wilayah Kalimantan Tengah (BorneoNews.co.id, 2018)

Masalah yang sering dihadapi petani adalah kerusakan tanaman akibat gangguan hewan 
dan tanaman yang secara ekonomi dapat merugikan petani. Faktor utama adalah hama 
tanaman, penyakit tanaman, dan gulma. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan 
kualitas dan produktivitas produk pertanian, penggunaan pestisida untuk memberantas 
hama tanaman tidak dapat dihindari (Djojosumarto, 2000).
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Pencemaran pestisida tidak hanya terjadi di pertanian skala kecil, tetapi juga di pertanian 
skala besar, seperti perkebunan kelapa sawit. Kalimantan Tengah memiliki perkebunan 
kelapa sawit terbesar di Kalimantan: menurut data dari Direktur Jenderal Perkebunan 
- Departemen Pertanian pada tahun 2014, luas lahan kelapa sawit adalah 3 juta ha. 
Perkebunan kelapa sawit di Indonesia mulai dikembangkan dari zaman Belanda dan 
sekarang merupakan sumber devisa terbesar Indonesia setelah minyak dan gas. 
Penggunaan intensif pestisida untuk perawatan tanaman di perkebunan kelapa sawit telah 
menyebabkan pencemaran di tanah dan sungai.

Dalam pidato pembukaan Meja Bundar Kelapa Sawit Berkelanjutan pada Oktober 2004, 
Menteri Pertanian Indonesia, Bungaran Saragih, mengakui bahaya yang ditimbulkan oleh 
penggunaan herbisida di perkebunan kelapa sawit. Sekitar 25 jenis pestisida digunakan, 
namun karena kurangnya pengawasan dan dokumentasi yang tepat, pemantauan 
penggunaannya masih sulit (Teman, 2005).

Tanah yang terkontaminasi dapat dihasilkan dari penyemprotan tanaman, karena 
kelebihan bahan kimia akan diserap ke dalam tanah. Pupuk anorganik juga dapat 
menyebabkan kontaminasi tanah karena tidak mudah terurai. Tanah juga akan 
mempertahankan unsur-unsur kimia pupuk kimia.

Erosi tanah juga akan menimbulkan ancaman bagi ekosistem perairan dan 
keanekaragaman hayati, karena bahan kimia yang digunakan dalam pupuk dan pestisida 
dibawa oleh hujan dan memasuki saluran air terdekat, termasuk sungai dan air tanah. 
Bahan kimia ini akan memengaruhi sifat kimia dan fisik air, seringkali meningkatkan level 
pH menjadi basa. Perubahan pH akan berdampak negatif pada organisme lain yang tidak 
dapat mentolerir perubahan ini.

Pupuk kaya nitrogen memang bergizi untuk ganggang dan mikroorganisme. Ketika 
kandungan pupuk dibawa oleh air hujan ke badan air, zat-zat ini memicu pertumbuhan 
ganggang yang cepat untuk menciptakan kondisi yang disebut eutrofikasi (ganggang 
mekar). Ini mengganggu ekosistem perairan normal dan membuat kualitas air tidak baik 
untuk kegiatan sehari-hari.

Risiko pencemaran air juga muncul dari limbah pabrik kelapa sawit (POME), yang 
mengandung limbah dari proses sterilisasi dan proses pemurnian dan pencampuran 
minyak mentah. Dalam limbah ini sejumlah besar gas metana dihasilkan dari proses 
anaerob. Fasilitas pengolahan air limbah ini adalah komponen terpenting dalam industri 
minyak kelapa sawit, karena volume produksi yang besar. Sebelum limbah cair diolah 
dengan benar, pabrik dilarang membuang limbah ke sumber air di sekitarnya. Teknologi 
yang digunakan untuk pengolahan limbah melibatkan dekomposisi anaerob untuk 
mencapai tingkat permintaan oksigen biologis (BOD) yang diizinkan (Isw, 2016).

Pencemaran Udara, Air dan Tanah oleh Kontaminasi Limbah B3 
(Bahan Beracun dan Berbahaya) 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2001 tentang Pengolahan Bahan Berbahaya 
dan Beracun, Limbah B3 adalah residu dari bisnis dan / atau kegiatan yang mengandung 
bahan berbahaya dan / atau beracun, yang karena sifat dan / atau konsentrasi dan / 
atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemari dan 
/ atau merusak lingkungan, dan / atau dapat membahayakan lingkungan, kesehatan, 
kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah No. 85 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2001, limbah 
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termasuk limbah B3 adalah limbah yang memenuhi satu atau lebih karakteristik berikut:

a.  Eksplosif / mudah meledak

Limbah eksplosif adalah limbah yang pada suhu dan tekanan standar dapat meledak 
karena dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi melalui reaksi 
fisik atau kimia sederhana. Limbah ini sangat berbahaya baik saat penanganan, 
pengangkutan, dan pembuangan karena dapat menyebabkan ledakan besar secara tak 
terduga. Contoh limbah berbahaya dengan sifat mudah meledak adalah asam Prussic.

b. Pengoksidasi / mudah teroksidasi 

Limbah pengoksidasi adalah limbah yang dapat melepaskan panas karena teroksidasi, 
menyebabkan kebakaran ketika bereaksi dengan bahan lain. Jika tidak ditangani secara 
serius dapat menyebabkan kebakaran besar di ekosistem. Contoh limbah B3 dengan 
sifat pengoksidasi adalah klorin.

c. Mudah terbakar

Limbah yang memiliki sifat mudah terbakar adalah yang dapat terbakar karena kontak 
dengan udara, api, air atau bahan lainnya, bahkan pada suhu dan tekanan standar. 
Contoh limbah B3 yang mudah terbakar termasuk pelarut benzena, pelarut toluena 
atau pelarut aseton yang berasal dari cat, tinta, pembersih logam, dan industri 
laboratorium kimia.

d. Beracun 

Limbah beracun adalah limbah yang memiliki atau mengandung zat-zat yang beracun 
bagi manusia atau hewan, menyebabkan keracunan, penyakit, atau kematian melalui 
pernapasan, kulit, atau kontak mulut. Contoh limbah B3 adalah limbah pertanian 
seperti pembuangan pestisida.

e. Berbahaya

Limbah berbahaya adalah limbah baik dalam fase padat, cair atau gas yang dapat 
menyebabkan bahaya bagi kesehatan sampai tingkat tertentu melalui inhalasi atau 
kontak oral.

f. Korosif

Limbah korosif adalah limbah yang menyebabkan iritasi kulit, menyebabkan korosi 
pada baja, memiliki pH ≥ 2 (jika bersifat asam) dan pH ≥ 12,5 (jika bersifat basa). Contoh 
limbah B3 dengan karakteristik korosif adalah: asam sulfat residu yang digunakan 
dalam industri baja; limbah asam dari baterai; dan limbah pembersih natrium 
hidroksida di industri logam.

g. Iritan / penyebab iritasi

Limbah yang dapat menyebabkan iritasi adalah limbah yang menyebabkan sensasi 
pada kulit, peradangan, atau menyebabkan iritasi pernafasan, pusing, dan kantuk saat 
dihirup. Contoh limbah ini adalah asam format yang dihasilkan dari industri karet.

h. Berbahaya bagi lingkungan

Limbah dengan karakteristik ini adalah limbah yang dapat menyebabkan kerusakan 
pada lingkungan dan ekosistem, misalnya limbah CFC atau Chlorofluorocarbon yang 
dihasilkan dari mesin pendingin.
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i. Karsinogenik, Teratogenik, Mutagenik

Limbah karsinogenik adalah limbah yang dapat menyebabkan sel kanker; limbah 
teratogenik adalah limbah yang mempengaruhi pembentukan embrio; sedangkan 
limbah mutagenik adalah limbah yang dapat menyebabkan perubahan kromosom.

Limbah B3 dapat dikategorikan berdasarkan banyak aspek. Berdasarkan nilai 
ekonomisnya, limbah B3 dapat dikategorikan sebagai limbah ekonomi, yaitu limbah 
yang masih memiliki nilai ekonomis, sedangkan limbah non-ekonomis adalah jenis 
yang tidak lagi bernilai ekonomis dan harus dimanfaatkan. Berdasarkan kondisinya, 
limbah B3 dapat berupa cairan, padat atau gas. Sementara itu, berdasarkan sumbernya, 
limbah B3 dapat terjadi secara alami, seperti ketika gunung berapi meletus, melepaskan 
berbagai jenis bahan yang berpotensi berbahaya seperti CO, CO2, sulfur, merkuri, dan 
lainnya. Lebih banyak limbah B3 dihasilkan dari aktivitas manusia, seperti dari industri, 
rumah tangga, rumah sakit dan lainnya. Limbah B3 dari rumah tangga (domestik) 
meliputi baterai bekas, lampu listrik, penyemprot nyamuk, dan peralatan listrik bekas. 
Sedangkan limbah B3 dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan dihasilkan dari sisa-sisa 
obat, peralatan medis, dan jaringan.

Di antara sumber limbah B3 yang paling signifikan sebagai penyumbang limbah B3 
adalah kegiatan dari industri, baik dari industri tekstil, kimia, farmasi, transportasi dan 
industri lainnya. Jenis dan bentuk limbah yang dihasilkan berbeda, seperti limbah 
tekstil yang menghasilkan banyak kontaminasi logam berat, karena penggunaan 
pewarna sintetis. Logam berat ditemukan dalam senyawa tekstil. Setiap jenis industri 
menghasilkan berbagai jenis limbah.

Kasus limbah berbahaya dan beracun (B3) yang dibuang ke lingkungan adalah sumber 
pencemaran dan kerusakan lingkungan. Intensitas atau perbandingan antara limbah 
berbahaya yang dihasilkan dan output industri juga sangat meningkat, terutama di 
daerah industrialisasi yang berkembang pesat seperti negara-negara ASEAN dan 
Cina. Pelepasan bahan berbahaya pada 1990-an di Indonesia, Filipina, dan Thailand 
diperkirakan telah meningkat menjadi sekitar 4,8 dan 10 kali lipat. Di Indonesia, 
diperkirakan bahwa lebih dari 85% industri di Jawa dan 70% industri yang berlokasi 
di daerah perkotaan dan sekitarnya (Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Semarang) 
memproduksi limbah berbahaya dan beracun, dan mereka berpotensi meningkatkan 
produksi limbah berbahaya dari kurang dari 200.000 ton pada 1990 menjadi sekitar 1 
juta ton pada 2010 (Damanhuri, 2010).

Dalam konteks Kalimantan Tengah, pencemaran limbah B3 lebih terkait dengan 
kegiatan industri, mata pencaharian masyarakat, kegiatan rumah tangga (domestik), 
dan rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Pencemaran industri dihasilkan oleh debu 
batubara dan polusi asap dari pembangkit listrik, pestisida di perkebunan kelapa sawit, 
dan limbah dari kegiatan produksi seperti minyak bekas, lampu bekas, filter, dan hal-
hal lainnya. Pencemaran dari kegiatan mata pencaharian masyarakat berasal dari 
merkuri, sianida, bahan kimia berbahaya lainnya dalam kegiatan PESK, dan penggunaan 
pestisida di pertanian. Sementara kegiatan rumah tangga menghasilkan limbah 
berbahaya seperti kaleng cat, semprotan nyamuk, bola lampu, dan baterai bekas. 
Pencemaran limbah B3 di Kalimantan Tengah juga muncul dari peralatan medis dan 
obat-obatan bekas.

Mempertimbangkan karakteristiknya, keberadaan limbah B3 sangat berbahaya ketika 
mencemari lingkungan, dan mengganggu kesehatan organisme hidup. Menurut 
Ginting (2007), salah satu efek limbah B3 pada kesehatan termasuk respirasi, di mana 
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konsentrasi uap limbah B3 yang tinggi dapat berbahaya jika terhirup, karena mereka 
dapat mengganggu saluran pernapasan - hidung, tenggorokan dan paru-paru, dan 
menyebabkan mual, muntah, sakit kepala, pusing, kehilangan koordinasi, rasa dan 
gangguan neurologis lainnya. Paparan konsentrasi akut dapat menyebabkan depresi 
saraf, pingsan, koma dan atau kematian.

Limbah B3 juga bisa mengiritasi mata dan kulit. Ini dapat menyebabkan dermatitis 
atau meresap ke dalam kulit dan berdampak pada pernapasan. Ini juga bisa berbahaya 
bagi saluran pencernaan jika tertelan, menyebabkan mual, muntah, dan gangguan 
saraf lainnya. Kondisi medis lain yang diperburuk oleh paparan adalah gangguan 
jantung, hati, ginjal, saluran pernapasan (hidung, tenggorokan, paru-paru), sistem 
saraf pusat, mata, dan kulit, jika konsentrasi paparannya tinggi. Lebih serius lagi, dapat 
menyebabkan kanker paru-paru atau kematian. Menurut Dutta, et al (2006) dampak 
kesehatan dari limbah berbahaya seperti logam berat yang mengandung timbal dapat 
menyebabkan gangguan keracunan timbal, neurotoksik, gangguan mental, kerusakan 
otak, ginjal dan hati.

Pencemaran Air, Udara dan Tanah oleh Merkuri dari Sektor PESK  

Kegiatan penambangan emas rakyat di Provinsi Kalimantan Tengah tersebar di 12 
kabupaten (Inwiasri dan Kusnoputranto, 2011). Penambangan emas rakyat yang lebih 
dikenal sebagai Penambangan Emas Skala Kecil (PESK) adalah mata pencaharian utama 
di desa-desa yang tersebar di 12 kabupaten. Kegiatan PESK lebih sering dilakukan tanpa 
legalitas karena kesulitan mendapatkan WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) atau IPR 
(Izin Pertambangan Rakyat). Istilah PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin) digunakan untuk 
menggambarkan status mereka.

Menurut Laporan Tinjauan PESK di Indonesia (2019), Kalimantan Tengah adalah salah satu dari 
13 provinsi dengan emisi merkuri tertinggi di Indonesia, dengan emisi 21 MT / tahun. Kabupaten 
Murung Raya adalah penyumbang terbesar emisi merkuri sebesar, yaitu 10,5 MT / tahun.

Karena sebagian besar kegiatan PESK dilakukan secara ilegal, sangat sulit untuk menentukan 
sejauh mana dampak lingkungan, kesehatan dan ekonomi. Hingga saat ini belum ada data 
akurat yang menunjukkan jumlah penambang, area yang ditambang, jumlah merkuri yang 
digunakan di setiap lokasi tambang. Data tentang dampak kesehatan atau keracunan karena 
merkuri juga hampir tidak ada di Indonesia, termasuk Kalimantan Tengah. Ini membuat 
sulitnya untuk membuktikan bahaya merkuri bagi kesehatan, terutama bagi para praktisi 
PESK atau orang-orang yang tinggal di dekat daerah pertambangan. Beberapa penelitian 
telah terlihat dampak buruk merkuri terhadap kesehatan oleh lembaga atau LSM (Lembaga 
Swadaya Masyarakat), tetapi hanya ada sedikit penelitian. Terdapat beberapa studi kasus di 
daerah yang terkenal dengan aktivitas PESK. 

Merkuri cair digunakan untuk mengekstraksi emas dari sedimen dengan cepat dan 
murah, dan ini bekerja dengan baik untuk membebaskan emas di sebagian besar jenis 
bijih. Catatan awal tentang penggunaan merkuri dalam alkimia dan penggabungan 
berasal dari Mesir dan Cina lebih dari 3000 tahun yang lalu (Hylander dan Meili 2003). 
Merkuri adalah salah satu elemen yang paling beracun dan diketahui memiliki efek 
persisten, bioakumulasi, dan neurotoksik pada manusia (Agusa, et al., 2005; Ulrich, et 
al., 2007). Merkuri sendiri adalah logam berat, dan merupakan zat kimia berbahaya. Di 
Indonesia, merkuri diklasifikasikan sebagai B3, Bahan Beracun dan Berbahaya, karena 
bersifat toksik dan karsinogenik.
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BaliFokus memperkirakan sedikitnya 183.200 kg merkuri dilepaskan setiap tahun ke 
lingkungan di Indonesia. Lima sumber utama pelepasan merkuri adalah: (1) ekstraksi emas 
dengan penggabungan merkuri; (2) produksi minyak dan gas; (3) pembakaran batu bara 
atau penggunaan batu bara lainnya; (4) membakar limbah dan membakar limbah terbuka; 
dan (5) penggunaan dan pembuangan produk lain (Balifokus, 2012).

Sebuah dokumen pedoman yang disiapkan bersama oleh Organisasi Kesehatan Dunia 
(WHO) dan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) menyatakan 
sebagai berikut: “Target utama untuk keracunan senyawa merkuri adalah sistem saraf, 
ginjal, dan sistem kardiovaskular. Secara umum, sistem organ yang berkembang (seperti 
sistem saraf janin) adalah yang paling sensitif terhadap efek toksik merkuri. Tingkat 
merkuri dalam otak janin tampaknya jauh lebih tinggi daripada dalam darah ibu, dan 
sistem saraf pusat janin dianggap sebagai sistem utama yang menjadi perhatian karena 
menunjukkan sensitivitas terbesar. Sistem lain yang mungkin terpengaruh termasuk 
sistem pernapasan, pencernaan, hematologi, kekebalan, dan reproduksi “.

Merkuri anorganik yang dilepaskan ke lingkungan dari sumber alami atau antropogenik 
ditransformasikan menjadi merkuri organik (terutama bentuk teretilasi), yang kemudian 
terakumulasi pada hewan trofik yang lebih tinggi melalui rantai makanan (Agusa, et al., 
2005). Bioakumulasi melalui rantai makanan meningkatkan risiko manusia dari paparan 
metil merkuri kronis, terutama pada populasi dengan asupan ikan atau produk ikan yang 
tinggi (Jewett dan Duffy, 2007).

Ikan adalah sumber protein penting bagi banyak orang, terutama mereka yang tinggal 
di daerah aliran sungai atau di pinggiran kota. Merkuri yang terakumulasi dalam tubuh 
ikan akan terakumulasi kembali dalam tubuh organisme yang mengkonsumsi ikan. Bagi 
manusia di seluruh dunia, paparan merkuri yang paling umum berasal dari makan ikan 
dan kerang yang terkontaminasi dalam rantai makanan, manusia berada di puncak rantai 
makanan, yang mengkonsumsi ikan atau kerang yang telah terkontaminasi merkuri.

Perempuan dan anak-anak adalah yang paling rentan terhadap polusi merkuri. Merkuri 
yang terakumulasi dalam tubuh wanita hamil akan ditransfer ke tubuh bayi selama 
kehamilan, dan melalui menyusui setelah bayi lahir. Ini meningkatkan kemungkinan 
cacat lahir pada anak-anak yang memiliki perkembangan saraf dan organ yang tidak 
sempurna. Direktorat Makanan Kanada telah menetapkan asupan maksimum yang 
direkomendasikan sebesar 0,5 bagian per juta (ppm) merkuri dalam ikan yang diproduksi 
dan diimpor di dalam negeri. Pedoman ini diberlakukan oleh Badan Inspeksi Makanan 
Kanada. Direktorat juga merekomendasikan bahwa wanita hamil, wanita usia subur, dan 
anak kecil harus membatasi asupan metil merkuri hingga 0,2 mikrogram per kilogram 
berat badan per hari. Ini setara dengan tidak lebih dari satu tepung ikan predator per 
bulan seperti hiu, ikan pedang dan tuna segar atau beku.

Dalam kasus komunitas pertambangan, paparan akut terjadi karena kontak kulit dengan 
merkuri (umumnya tangan) dan dengan menghirup uap merkuri di dekat tempat 
pembakaran amalgam. Kontak kulit dengan merkuri sangat umum di PESK selama proses 
amalgamasi. Penambang jarang menggunakan sarung tangan kedap air saat mencampur 
konsentrat emas dengan merkuri, dan meremasnya menjadi amalgam. Ini diperparah 
dengan tidak mencuci tangan dengan sabun setelah membuat amalgam. Namun, kontak 
kulit langsung dengan merkuri memiliki dampak yang jauh lebih kecil dibandingkan 
dengan penghirupan uap merkuri saat pembakaran amalgam terjadi. Sekitar 80% dari uap 
merkuri yang dihirup diserap melalui saluran pernapasan dan kemudian memasuki sistem 
peredaran darah (George Cherian dan Goyer 1978). Bukti berdasarkan subyek hewan 
menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil unsur merkuri (<1%) yang diserap melalui 
saluran usus jika tertelan (Clarkson dan Magos 2006).
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Tingkat rata-rata Hg di atmosfer di area pertambangan dan non-pertambangan telah 
melampaui standar WHO untuk pemukiman 10-20 ng / m atau untuk tempat kerja 0,05 
mg / m3. Karena tingkat Hg rata-rata di udara di daerah penambangan lebih tinggi dari 
biasanya, itu adalah risiko bagi penambang untuk mendapatkan gangguan sistem saraf 
2.615 kali lebih besar (95% CI: 0,917 - 7,457) daripada di daerah non-penambangan.

Pada awal 2014, BaliFokus mengidentifikasi sejumlah besar anggota masyarakat yang 
terkontaminasi merkuri dari titik-titik PESK dan sudah berada dalam kondisi yang 
buruk. Paparan dari kegiatan pengolahan emas di sebagian besar desa tidak hanya 
mempengaruhi pekerja dan orang yang terlibat langsung dalam bisnis ini, tetapi juga 
orang yang tidak bersalah, dari bayi hingga orang tua, dari ibu rumah tangga hingga 
pemilik toko emas (Balifokus, 2015).

Hasil survei ini di tiga hotspot PESK menunjukkan beberapa orang dewasa dan anak-
anak yang dicurigai keracunan merkuri parah. Beberapa orang dewasa mengalami 
tremor parah dan telah mengalaminya selama lebih dari tujuh tahun. Beberapa bayi 
dan anak-anak, dari bayi berusia 40 hari hingga remaja berusia 15 tahun, menunjukkan 
gejala keracunan merkuri parah dan memerlukan penilaian medis lebih lanjut. Dampak 
keracunan merkuri tidak hanya menjadi beban tambahan bagi keluarga korban, tetapi 
juga bagi masyarakat secara umum. Kurangnya pengetahuan tentang gejala keracunan 
merkuri menyebabkan diagnosis gejala yang menyesatkan, dan pengobatan yang tidak 
efektif dan perawatan medis. Ada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan langkah-
langkah kesehatan yang solid dan sistematis untuk menilai tersangka keracunan merkuri, 
terutama ibu dan anak, epidemiologi dan etiologi. Selain itu, rencana tindak lanjut untuk 
memantau mortalitas dan morbiditas diperlukan, serta perawatan dan perawatan medis 
yang sesuai (Balifokus, 2015).

Biaya Ekonomi Pencemaran di Kalimantan Tengah  

Kematian dini dan penyakit yang disebabkan oleh pencemaran menimbulkan biaya 
besar pada pengeluaran nasional, daerah dan perawatan kesehatan, terutama di negara-
negara berkembang seperti Indonesia. Penyakit yang disebabkan dan diperburuk oleh 
pencemaran menyebabkan timbulnya biaya pengobatan, rasa sakit dan penderitaan. 
Penyakit terkait pencemaran dapat mengurangi partisipasi angkatan kerja, produktivitas 
pasar tenaga kerja, dan hasil ekonomi. Paparan dini polutan neurotoksik seperti 
asap, merkuri atau polusi pestisida dapat merusak kognisi, mengurangi kemampuan 
berkonsentrasi, dan mengganggu perilaku, sehingga mengurangi pendapatan seumur 
hidup. Karena penyakit yang berhubungan dengan pencemaran secara tidak proporsional 
mempengaruhi orang miskin, dampak ini berkontribusi pada program pengentasan 
kemiskinan antargenerasi.

Data nasional ataupun daerah tentang pengeluaran kesehatan langsung yang digunakan 
untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh polusi tidak tersedia di Kalimantan 
Tengah. Pembiayaan kesehatan berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, 
masyarakat, sektor swasta dan sumber lainnya. Sesuai dengan Undang-Undang 
Kesehatan No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, anggaran kesehatan pemerintah 
provinsi dan kabupaten / kota harus mengalokasikan minimal 10% dari total Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tidak termasuk gaji. Pendanaan untuk 
pencegahan penyakit adalah untuk pencegahan penyakit tidak menular (PTM) dan 
penyakit menular (PM). Anggarannya sangat kecil karena program kesehatan masih 
terfokus terutama pada pengembangan infrastruktur dan pengadaan peralatan kesehatan. 
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Biaya yang berkaitan dengan penyakit yang disebabkan oleh pencemaran sering 
diabaikan dan tidak dihitung karena merupakan penyakit tidak menular yang muncul 
bertahun-tahun setelah paparan awal, ditemukan di seluruh populasi, dan tidak ditangkap 
oleh indikator standar.

Biaya penyakit terkait pencemaran meliputi:

1. Biaya medis langsung - biaya medis, perjalanan dan akomodasi selama proses 
perawatan;

2. Biaya terkait kesehatan tidak langsung, seperti kehilangan waktu sekolah atau bekerja, 
dan investasi yang dibutuhkan dalam sistem kesehatan;

3. Pengurangan produktivitas ekonomi pada orang yang dirusak secara permanen oleh 
pencemaran - penyakit yang disebabkan oleh polusi membuat karyawan atau pekerja 
tidak dapat bekerja. Ini berarti mengurangi produktivitas kerja atau tanpa penghasilan 
sama sekali (pekerja sektor informal); dan

4. Kerugian karena kematian dini. Kematian dini menyebabkan kerugian ekonomi karena 
hilangnya kesempatan untuk melakukan kegiatan produktif yang berkontribusi dalam 
memenuhi pendapatan keluarga.

Penyakit terkait pencemaran juga bertanggung jawab atas biaya tidak berwujud, seperti 
kesehatan yang buruk pada orang yang sakit yang disebabkan oleh pencemaran, 
gangguan stabilitas keluarga ketika seseorang dari usia kerja menjadi cacat atau 
meninggal sebelum waktunya, dan memperpendek rentang hidup. Biaya ini jauh lebih 
sulit untuk diperkirakan daripada biaya pengendalian pencemaran, yang biasanya 
berwujud dan konkret. Meskipun biaya penyakit yang berhubungan dengan polusi dapat 
memiliki dampak besar pada pengeluaran di sektor kesehatan, mereka biasanya sulit 
untuk diisolasi dalam angka keseluruhan.

Pencegahan umumnya dipahami lebih hemat biaya daripada pengobatan penyakit, 
prinsip yang sama berlaku untuk penyakit yang disebabkan oleh pencemaran. Bahkan 
tanpa data nasional tentang biaya perawatan penyakit dari paparan polusi, hilangnya 
produktivitas ekonomi saja membuat alasan kuat untuk tindakan yang lebih besar untuk 
mencegah dampak kesehatan dari polusi.
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11. Metodologi Pengembangan Rencana Aksi

Berikut adalah langkah-langkah yang kami ikuti dalam mengembangkan rencana aksi:

1. Mengumpulkan data dari lembaga / badan dan akademisi terkait, dan melakukan studi 
literatur tentang penelitian atau sumber tepercaya lainnya, seperti situs web, hasil 
penelitian, dan media online terpercaya. 

2. Melakukan wawancara atau koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dari 
lembaga teknis untuk mengetahui kebijakan, program pengelolaan, kendala atau 
masalah yang dialami dalam menangani setiap masalah pencemaran prioritas.

3. Mengkaji dan menganalisis data primer atau sekunder, kebijakan atau program yang 
telah dilakukan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Tengah melalui instansi dan 
lembaga terkait, bersama dengan potensi, hambatan dan tantangan yang dihadapi 
sejauh ini.

4. Menyiapkan draf proposal dan rekomendasi untuk rencana aksi untuk setiap masalah 
pencemaran prioritas dengan mempertimbangkan konteks Kalimantan Tengah, 
berdasarkan kebijakan, program, potensi, masalah dan hambatan yang telah dialami.

5. Mempresentasikan hasil studi, latar belakang dan rekomendasi untuk rencana aksi 
setiap masalah prioritas kepada unit-unit Kelompok Kerja yang ditentukan melalui 
keputusan dari Bappedalitbang provinsi. Tiga Kelompok Kerja dibentuk untuk 
menyiapkan rencana aksi untuk setiap masalah prioritas tertentu, dengan komposisi 
seperti di bawah ini:

Pencemaran Asap dari Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut (Karhutla) 

• Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah

• DLH Provinsi Kalimantan Tengah

• Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 

• Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 

• Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah 

• BPBD&PK Provinsi Kalimantan Tengah 

• BPBD Palangka Raya

• BMKG Palangka Raya

• Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan 
Pengendalian Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah  

• Universitas Muhammadiyah Palangka Raya – Jurusan Kehutanan dan Kesehatan Masyarakat.

Pencemaran Merkuri dari Sektor PESK

• Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah

• DLH Provinsi Kalimantan Tengah,

• Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah,

• Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah,

• Dinas Perdagangan dan Industri Provinsi Kalimantan Tengah

• Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 

• Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan 
Pengendalian Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah  
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• Universitas Muhammadiyah Palangka Raya – Jurusan Kesehatan Masyarakat 

• Universitas Palangka Raya

• Institut Agama Islam Palangka Raya.

Pencemaran Pestisida pada Sektor Pertanian dan Perkebunan:

• Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah

• DLH Provinsi Kalimantan Tengah,

• Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah,

• Dinas Tanaman Pangan Holtikultra dan Peternakan (TPHP) Provinsi Kalimantan Tengah,

• Plantation Service Central Kalimantan Prov Provinsi Kalimantan Tengah ince

• Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan 
Pengendalian Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah  

• Universitas Muhammadiyah Palangka Raya – Jurusan Pertanian dan Kesehatan Masyarakat 

• Universitas Palangka Raya

• Lembaga Dayak Panarung 

• Institut Agama Islam Palangka Raya.

6. Presentasi oleh lembaga teknis terkait: misalnya, Dinas Perkebunan provinsi dan 
TPHP, mempresentasikan program pengendalian dan pengawasan untuk pestisida; 
sementara presentasi tentang kesehatan dan lingkungan disampaikan masing-masing 
oleh DLH dan Dinas Kesehatan.

7. Diskusi Kelompok Kerja mengenai rencana aksi yang direkomendasikan - semua pihak 
yang terlibat secara bebas diminta untuk berkontribusi, memberikan masukan, kritik 
atau informasi tambahan.

8. Semua umpan balik peserta dicatat atau disusun untuk melengkapi atau merevisi 
rekomendasi untuk rencana aksi.

9. Mendistribusikan rekomendasi yang disusun untuk rencana aksi ke semua lembaga 
dan organisasi yang relevan untuk mendapatkan umpan balik akhir mereka.

10. Pertemuan Akhir untuk menyelesaikan rencana aksi. Peserta berasal dari lembaga dan 
organisasi yang terlibat dalam Pertemuan Inisiasi Proyek, ditambah dengan Kelompok 
Kerja, yang tidak terlibat dalam pertemuan inisiasi.

11. Distribusi laporan akhir rencana aksi.

12. Penyampaian laporan akhir tentang rencana aksi ke Pemerintah Provinsi: kepada 
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Sekretaris Daerah (Sekda), 
dan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kebutuhan untuk Penyempurnaan dan Pembaruan Data Kesehatan 

Karena tidak adanya data dari lembaga pemerintah terkait, data yang digunakan dalam 
penelitian HPAP hampir semuanya berasal dari Studi Beban Penyakit Global 2015 
dan 2016 dari Institut Metrik dan Evaluasi Kesehatan, dan dari studi ilmiah dan jurnal 
tentang penelitian yang dilakukan oleh akademisi. Salah satu bagian dari rencana 
aksi adalah mengumpulkan data tentang jumlah, distribusi, dan dampak dari masalah 
pencemaran prioritas. Hasil pengumpulan data ini akan digunakan sebagai dasar untuk 
mengembangkan rencana kegiatan untuk mengurangi dampak kesehatan dari masalah 
pencemaran prioritas.
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Isu Pencemaran Yang Tidak Terpilih Sebagai Prioritas 

Selama Pertemuan Inisiasi Proyek pada tanggal 27 Maret 2019, para peserta yang hadir 
mengidentifikasi daftar masalah pencemaran di Kalimantan Tengah:

1. Pencemaran sungai oleh kotoran ternak

2. Pencemaran dari pupuk kimia

3. Limbah domestik

4. Debu batu bara

5. Pencemaran pestisida di pertanian dan perkebunan

6. Minyak bekas

7. Limbah B3 - baterai bekas, limbah pabrik kelapa sawit, limbah pabrik tekstil, limbah 
rumah sakit, sisa pupuk kimia, kemasan pestisida

8. Asap dari kebakaran hutan dan lahan gambut

9. Buang Air Besar (BAB) di sungai

10. Emisi kendaraan

11. Asap PLTU

12. Limbah rumah tangga

13. Limbah laboratorium medis

14. Merkuri

15. Sianida

Tiga masalah prioritas utama diputuskan melalui pemungutan suara, dengan hasil  
sebagai berikut:

1. Pencemaran merkuri dari PESK - 11 suara

2. Pencemaran pestisida di Pertanian dan Perkebunan - 9 suara

3. Pencemaran asap dari Kebakaran Hutan dan Lahan - 7 suara

Kemudian pada 1 April 2019 YTS melakukan diskusi informal dengan Bappedalitbang. 
Mempertimbangkan kejadian dan dampak kesehatannya, kami sepakat untuk 
melakukannya

1. Pencemaran asap dan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut seperti Karhutla

2. Pencemaran merkuri dari PESK

3. Pencemaran pestisida dari sektor pertanian dan perkebunan

Jenis pencemaran lain tidak dianggap prioritas karena dampaknya belum signifikan. 
Pencemaran dari limbah rumah tangga dan sanitasi tidak termasuk dalam ruang lingkup 
proyek HPAP. Saat ini, pemerintah Indonesia, termasuk Kalimantan Tengah sedang dalam 
proses menerapkan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) untuk mencapai nol buang 
air besar sembarangan pada tahun 2030.
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12. Konteks Rencana Aksi Pencemaran Prioritas 

Setiap rencana aksi dibagi menjadi tiga kerangka waktu: pendek, 1-2 tahun; menengah, 
3-5 tahun, dan panjang, 6-10 tahun. Pada Pertemuan Final Proyek HPAP, rancangan 
rencana aksi dijabarkan secara lebih rinci sesuai dengan parameter berikut:

1. Kegiatan yang lebih rinci

2. Target yang diharapkan

3. Kantor dan lembaga koordinasi

4. Lembaga dan lembaga pendukung

5. Penerima manfaat

6. Diperkirakan dana dibutuhkan

7. Sumber dana yang diharapkan

8. Tantangan

Seluruh rancangan rencana aksi, kegiatan dan parameter lain untuk ketiga isu prioritas 
dirumuskan dalam proses FGD yang melibatkan dinas / instansi teknis, akademisi, dan 
LSM terkait. Dokumen lengkap rencana aksi HPAP ada dalam Lampiran 4 laporan ini, 
disebut ‘Matriks Perencanaan Aksi Kesehatan Pencemaran Prioritas di Kalimantan Tengah’.

Rencana Aksi Kesehatan untuk Pencemaran Asap dari Kebakaran 
Hutan dan Lahan Gambut (Karhutla) 

Pemerintah daerah tidak memiliki data yang valid tentang dampak kesehatan dari 
pencemaran asap dari kebakaran hutan dan lahan gambut. Ketika musim kemarau 
terjadi, Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi dengan jumlah titik panas tertinggi, 
bersama dengan Riau dan Sumatera Selatan. Ini karena Kalimantan Tengah memiliki area 
lahan gambut terbesar kedua di Indonesia, dan kebakaran pada lahan gambut sangat 
sulit dipadamkan dan menyebabkan lebih banyak asap dibandingkan dengan kebakaran 
lahan lainnya. Hal ini disebabkan oleh ketebalan gambut yang bisa mencapai 10-12 meter, 
menghasilkan kebakaran yang berlangsung selama berhari-hari, dan mereka hanya dapat 
dipadamkan oleh hujan deras yang deras.

Jumlah titik panas terbanyak umumnya terjadi dari bulan Juli hingga Oktober. Kegiatan 
masyarakat dapat secara signifikan mempengaruhi kejadian kebakaran hutan dan lahan. 
Faktor penyebab yang lebih dominan dalam terjadinya kebakaran hutan dan lahan 
adalah faktor manusia (Soewarso, 2003). Wilayah yang paling rawan kebakaran di semua 
kabupaten adalah di Kalimantan Tengah adalah Pulang Pisau, yang hampir seluruhnya 
merupakan lahan gambut. Kebakaran gambut sangat berbahaya dan sulit dideteksi karena 
sebagian besar terbakar di bawah tanah. Semakin dalam lapisan gambut, semakin besar 
kandungan materi kayu, dan semakin tinggi risiko kebakaran (Syaufina et al, 2004).

Dampak Kesehatan

Di Kalimantan Tengah, studi GBD memperkirakan bahwa pencemaran partikel ambien 
bertanggung jawab atas 7,7% infeksi saluran pernapasan bawah, 7,3% penyakit paru 
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obstruktif kronis, 5,7% kejadian kanker paru-paru, 5,6% penyakit jantung iskemik, 
5,6% diabetes, dan 3,7% dari stroke. Dampak pencemaran udara partikulat di provinsi 
tampaknya meningkat. Antara tahun 1990 dan 2017, persentase kematian yang 
disebabkan oleh paparan partikulat udara meningkat dari 0,7% menjadi 2,5% dari 
semua kematian, sementara tingkat kematian meningkat dari 4,6 kematian per 
100.000 orang menjadi 13,8 kematian. Tingkat kematian akibat pencemaran udara 
sekarang lebih tinggi daripada malaria, HIV / AIDS, bencana alam atau kekerasan, 
yang masing-masing bertanggung jawab masing-masing untuk 5,5, 8,3, 0,04, dan 1,8 
kematian per 100.000 orang.

Gambar 10. Angka kematian di Kalimantan Tengah yang disebabkan oleh paparan pencemaran partikel 
udara per 100.000 orang dari tahun 1990 hingga 2017. Sumber: IHME Global Burden of Disease 2017

Sebuah studi baru-baru ini oleh para ilmuwan dari Universitas Harvard dan Universitas 
Columbia tentang dampak kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, 
pada 2015, mengungkapkan temuan mengejutkan. Dalam sebuah studi yang berjudul, 
“Dampak Kesehatan Masyarakat terhadap Asap di Asia Equatorial pada September-
Oktober 2015,” dirilis pada September 2016, disebutkan paparan ~ 60 mikro gram per 
meter kubik (μg m-3) dari asap PM2.5 yang melanda populasi menyebabkan kematian 
dini 100.300 orang di seluruh Indonesia, Singapura dan Malaysia. Perkiraan rinci kematian 
dini menunjukkan Indonesia dengan 91.600 (24.000-159.200), Malaysia dengan 6.500 
(1.700-11.300), dan 2.200 (600-3.800) di Singapura.

Angka ini lebih dari dua kali lipat pencemaran 25 μg m-3 dari asap PM2.5 dan 37.600 
kematian prematur / dini diperkirakan selama kabut asap yang sama pada tahun 2006. 
Paparan asap di daerah padat penduduk sesuai dengan angin pada tahun 2006 dan 
2015 Dalam studi ini, perkiraan difokuskan pada kematian orang dewasa dini; penulis 
tidak memiliki pengetahuan tentang efek pencemaran udara terhadap kematian anak. 
Sementara dampaknya pada anak-anak sangat signifikan.
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Pendekatan penelitian mengukur dampak pada kesehatan masyarakat dari pencemaran 
asap, termasuk asap lintas batas. Studi ini membandingkan peristiwa pada tahun 2006, 
dan tidak termasuk data dari kondisi asap yang parah pada tahun 1997, karena tidak 
adanya data satelit dari tahun itu. Data menunjukkan bahwa Sumatera Selatan dan 
Kalimantan Tengah terbakar parah pada tahun 2006, menyumbang 30% dan 31% dari 
total karbon organik dan emisi karbon hitam. Emisi api, selama Juli-Oktober 2015, 
mencapai 2,1 grafik (Tg) lebih tinggi dari emisi bulan pada tahun 2006, naik 110%.

Ini juga bisa dilihat dari penelitian ini; provinsi mana yang berkontribusi pemasok asap 
ke berbagai daerah. Sumatera Selatan menyumbang 62% atau 1,3 Tg, pada tahun 2015, 
dibandingkan dengan emisi tahun 2006, Kalimantan Tengah 18% (0,4 Tg). Jambi, yang 
bertanggung jawab atas kurang dari 5% dari 2006 merokok, tetapi menyumbang emisi 
tertinggi ketiga di 2015 atau 12%. Kontribusi kabut Kalimantan Barat menurun dari 16% 
pada 2006 menjadi 6% pada 2015.

Gambar 11. Kontribusi menurut provinsi terhadap rata-rata paparan asap tertimbang populasi regional dan 
total emisi di Indonesia pada tahun 2006 dan 2015 (Shanon Koplitz, etc, 2016).



64 | Rencana Aksi Kesehatan dan Pencemaran Provinsi Kalimantan Tengah - Yayasan Tambuhak Sinta 2019

Gambar 13. Kasus pneumonia pada balita di Kalimantan Tengah 2011-2016 (Sumber: Profil Kesehatan 
Provinsi Kalimantan Tengah, 2017).

Gambar di atas menunjukkan penurunan kasus pneumonia pada anak balita dari 
tahun 2011 hingga 2015. tetapi angka ini meningkat lagi antara tahun 2015 dan 2016. 
Diperkirakan bahwa jumlah kasus pneumonia pada balita meningkat secara signifikan 
karena pencemaran asap dari hutan dan kebakaran lahan gambut di Kalimantan Tengah 
pada tahun 2015. Pneumonia adalah infeksi pernafasan dan lebih sering menyerang anak-
anak karena sistem kekebalan mereka tidak sekuat orang dewasa.

Asap tebal yang timbul dari kebakaran hutan mengandung sejumlah besar bahan kimia, 
yang meliputi partikel dan komponen gas yang dapat mengganggu kesehatan, seperti 
TSP, SO2, CO, formaldehyde, acrylene, benzene, NO2 dan O3. Partikel-partikel ini dapat 
mengiritasi permukaan mukosa di mata dan saluran pernapasan bagian atas dan bawah. 
Jika partikelnya besar, mereka dapat memasuki alveoli dan melumpuhkan pertahanan 
mukosiliar. Ketika sistem pertahanan telah dihancurkan, berbagai jenis mikroorganisme 
dapat dengan mudah memasuki paru-paru dan menyebabkan infeksi paru-paru seperti 
bronkitis, bronkopneumonia, pneumonia dan edema paru, (Syafrizal, 2003).

Dampak Ekonomi

Dalam laporan triwulanan tentang ekonomi Indonesia, Bank Dunia mennyatakan bahwa 
kebakaran hutan dari Juni hingga Oktober 2015 menghancurkan 2,6 juta hektar hutan 
dan lahan pertanian di seluruh Indonesia. Biaya ekonomi yang ditanggung oleh Indonesia 
diperkirakan mencapai Rp. 221 triliun, atau sekitar US $ 16,1 miliar, setara dengan 1,9 
persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) 2015. Sebagai perbandingan, biaya untuk 
membangun kembali provinsi Aceh setelah tsunami parah pada tahun 2004 hanya sekitar 
US $ 7 miliar. “Dampak ekonomi dari kebakaran hutan sangat besar,” kata Direktur Bank 
Dunia di Indonesia, Rodrigo Chaves. Angka kerugian ekonomi di bawah ini tidak termasuk 
biaya yang diperlukan untuk perawatan, kematian pekerja produktif atau hilangnya 
produktivitas selama proses penyembuhan karena Karhutla.
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Gambar 14. Infografis tentang kerugian Indonesia akibat kebakaran hutan pada tahun 2015 (www.katadata.co.id)

Kebakaran hutan sering terjadi karena kelalaian manusia, seperti membakar hutan untuk 
membuka lahan pertanian. Pembakaran hutan telah lama populer di pulau Sumatra dan 
Kalimantan; sebagai cara cepat dan murah untuk membuka lahan, misalnya membuka 
jalan untuk perkebunan kelapa sawit.

Musim kemarau panjang yang timbul dari fenomena cuaca El Nino memperburuk efek 
dari kebakaran hutan 2015. Api yang berkobar tidak terkendali dan menyebabkan kabut 
asap tebal yang berbahaya bagi kesehatan penduduk dan lalu lintas penerbangan. Kabut 
menjadi sangat berbahaya jika kebakaran terjadi di lahan gambut yang menyimpan 
karbon tingkat tinggi.

Konteks Penanganan Pencemaran Asap Karhutla 

Untuk konteks Kalimantan Tengah, penanganan pencemaran asap dari kebakaran 
hutan dan lahan gambut lebih difokuskan pada kebakaran itu sendiri. Semakin cepat 
penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut, semakin kecil dampak kesehatan dari 
pencemaran asap.

Pemerintah Provinsi telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan mengambil sejumlah 
tindakan untuk mencegah dan menangani bencana kabut asap dari kebakaran hutan dan 
lahan gambut.
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1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-undang ini menjelaskan definisi bencana, wewenang dan kewajiban 
berbagai tingkat pemerintahanan, tanggung jawab pemerintah daerah, hak dan 
kewajiban masyarakat, pelanggaran pencegahan dan pencegahan bencana.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan.

Undang-undang ini tentang prinsip, tujuan dan ruang lingkup lingkungan, 
pemanfaatan, pengendalian, respons terhadap pencemaran lingkungan, 
pemeliharaan, pengelolaan Limbah Berbahaya Beracun (B3) dan tugas dan 
wewenang pemerintah daerah.

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-undang ini memuat definisi hutan; prinsip & tujuan pengelolaan hutan; 
penggendalian hutan; status dan fungsi hutan; perlindungan konservasi; peraturan 
kebakaran hutan dan lahan; ketentuan pidana tentang pembakaran hutan dan 
lahan.

4. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan

Peraturan Pemerintah ini tentang kebijakan pemerintah daerah dan kota, standar 
kualitas kesehatan lingkungan, dan persyaratan kesehatan; pelanggaran kesehatan 
lingkungan; Sumber daya manusia; koordinasi, jaringan dan kemitraan; partisipasi 
masyarakat; dan bimbingan dan pengawasan.

5. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2001 tentang Kerusakan Lingkungan dan / atau 
Pengendalian Pencemaran yang berkaitan dengan Kebakaran dan / atau Tanah

Peraturan pemerintah ini memuat definisi kerusakan lingkungan, pencemaran, 
pengendalian; prosedur pengendalian kebakaran hutan & lahan; kewenangan 
pemerintah pusat dan daerah (provinsi / kabupaten / kota) dan upaya untuk 
meningkatkan kesadaran masyarakat.

6. Peraturan Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 tahun 2003 tentang Pengendalian 
Kebakaran Hutan dan Lahan

Peraturan ini berisi pemahaman tentang kebakaran & kebakaran hutan, kontrol 
& pencegahan kerusakan hutan; regulasi izin pembakaran hutan; wewenang 
gubernur; memantau perusakan hutan; meningkatkan kesadaran masyarakat; dan 
ketentuan pidana untuk perusakan lingkungan.

7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 77 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan 
Tengah.

8. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 78 tentang Pedoman 
Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah.

9. Peraturan Gubernur No. 42 tahun 2017 tentang Implementasi Pengelolaan Darurat 
Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah.
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Perkembangan terbaru terkait kondisi dan program penanganan pencemaran asap dari 
kebakaran hutan dan lahan gambut di Kalimantan Tengah:

1. Provinsi Kalimantan Tengah telah memiliki Aksi Bencana Kebakaran untuk tahun 2015 
dan Rencana Kontinjensi disusun pada tahun 2011. Rencana aksi termasuk pencegahan 
dan penanganan bencana kabut asap sementara rencana kontingensi disusun untuk 
mengaktifkan skenario jika kebakaran hutan dan lahan benar-benar terjadi.

2. Sebagai tindak lanjut dari rencana aksi yang telah disiapkan, Satuan Tugas (Satgas) 
untuk Memerangi Hutan dan Kehutanan telah dibentuk. Satgas akan diaktifkan 
ketika Gubernur menetapkan keadaan kesiapan bencana darurat. Penentuan 
status ini didasarkan pada banyak aspek, termasuk kebakaran hutan yang terjadi di 
setidaknya dua (2) kabupaten / kota, dan telah mengganggu kehidupan dan mata 
pencaharian masyarakat.

3. Pembentukan Satuan Tugas dilakukan di hadapan Keputusan Gubernur sebagai 
kepala daerah. Gubernur memiliki wewenang untuk memimpin Satuan Tugas, dan 
beliau bisa menugaskan Sekretaris Daerah (Sekda) untuk mengoordinasikan proses 
tersebut. Ketika keputusan pengangkatan telah dibatalkan, Sekretaris Daerah akan 
mengambil alih Kepala BPBD Kalimantan Tengah, dari PLH (Pelaksana Harian) yang 
selama kondisi normal bertugas memimpin BPBD Kalimantan Tengah. Kepala 
BPBD ketika kondisi normal hanya PLH (Pelaksana Harian) saja, karena pemimpin 
BPBD yang sebenarnya adalah Sekretaris Daerah. Penunjukan Sekretaris Daerah 
sebagai Kepala BPBD selama kesiapsiagaan bencana dilakukan untuk memastikan 
koordinasi, kesiapan dan keterlibatan semua lembaga / lembaga terkait.

4. Satuan Tugas memiliki kantor di Pos Komando Manajemen Darurat Bencana 
(Pos PDB), yang merupakan Kantor Pusat untuk Kontrol Informasi Terpadu 
(Pusdalop). Pembentukan Satuan Tugas dimulai jika Gubernur memutuskan status 
‘Kesiapsiagaan Darurat Bencana’. Keputusan Gubernur ini akan menjadi dasar untuk 
penggunaan dana BTT (Pengeluaran Tak Terduga) dan DSP (Dana Siap Pakai) untuk 
tanggap darurat. Ini sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 42 tahun 2017 tentang 
Implementasi Penanganan Hutan dan Lahan. Ini diperlakukan untuk mengantisipasi 
kebutuhan dana untuk penanganan bencana, termasuk Kebakaran Hutan dan 
Lahan. Jika ini tidak dilakukan, maka dana manajemen kebakaran hanya dapat 
diambil dari alokasi manajemen bencana masing-masing SKPB, yang jumlahnya 
sangat terbatas.

5. Satuan Tugas terdiri dari unsur pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Setidaknya 
setiap layanan / lembaga mengalokasikan 20 staf untuk manajemen bencana. 
Rumah sakit dan petugas kesehatan juga disiapkan.

6. Satuan Tugas terdiri dari beberapa divisi yaitu

• Operasi darat - lapangan yang terdiri dari unsur-unsur Kepolisian Nasional, BPBD 
dan dibantu oleh sukarelawan pemadam kebakaran seperti MPA (Pemadam 
Kebakaran Masyarakat), BPK (Badan Pemadam Kebakaran) dll.

• Perencanaan - perencanaan kegiatan pencegahan dan penindasan

• Sekretariat - mengoordinasikan bantuan dan sumbangan dari sektor swasta, LSM 
atau pengumpulan data

• Komando udara pasca pemboman air, tenaga teknis dari Angkatan Udara 
Indonesia yang dikoordinasi oleh BPBD Kalimantan Tengah.
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7. Ketika melaksanakan program dan kegiatan, BPBD provinsi selalu berkoordinasi 
dengan BPBD di kabupaten dan kota. Semua keputusan yang diambil oleh provinsi 
didasarkan pada masukan dan saran dari BPBD kabupaten dan kota. Dari 13 
kabupaten dan kota, dua kabupaten masih belum memiliki BPBD, yaitu Kabupaten 
Barito Timur dan Kabupaten Sukamara. Kabupaten-kabupaten ini telah diminta untuk 
membentuk BPBD selama beberapa tahun, tetapi belum melakukannya. Hal ini 
mempersulit BPBD provinsi untuk memberikan bantuan atau manajemen bencana di 
daerah tersebut, termasuk untuk menangani kebakaran hutan dan lahan.

8. Untuk kegiatan penanggulangan bencana asap, BPBD selalu bekerja sama dengan 
Maggala Agni, sebuah organisasi yang dibentuk oleh Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memberikan pelatihan dalam menangani 
kebakaran hutan dan lahan. Organisasi ini memberikan pelatihan kepada staf BPBD, 
organisasi masyarakat, seperti Masyarakat Pemburu Api (MPA), Tim Pemadam 
Kebakaran (TPK), dan Pasukan Pemadam Kebakaran (PMK).

9. Untuk mengurangi dampak kesehatan dari bencana kebakaran hutan, pemerintah 
daerah melalui BPBD juga mendistribusikan masker kepada masyarakat. Sayangnya, 
karena dana pemerintah terbatas, masker ini tidak sesuai dengan SOP (Prosedur 
Operasional Standar), yang memerlukan jenis N95.

10. Kebakaran hutan sangat berkurang sejak 2015, karena sistem peringatan dini yang 
menyediakan informasi cepat dari BMKG, Pusat Kontrol Informasi Palangka Raya. 
BMKG selalu memberikan lokasi hot spot terperbarui ke BPBD. Jika terdapat hal-hal 
perlu diatasi, BPBD melalui PPIT segera berkoordinasi dengan BPBD kabupaten atau 
kota terkait dan kelompok masyarakat yang terlibat dalam penanganan kebakaran. 
Sistem pemantauan dan peringatan dini lebih efektif ketika musim kemarau tiba.

11. Untuk memastikan kesiapan semua pihak sebelum musim kemarau tiba, pada bulan 
Maret - April setiap tahun pertemuan Rakorda Provinsi menyatukan semua BPBD 
kabupaten dan kota, instansi dan elemen terkait TNI & POLRI untuk mempersiapkan 
diri menghadapi bencana asap.

Dalam menangani polusi asap dari Karhutla, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 
mengalami kendala sebagai berikut:

1. Jika Kahurta terjadi, sulit untuk mengoordinasikan semua pihak, karena seringkali 
ada kesenjangan, tumpang tindih dalam wewenang dan program kerja, dan 
tanggung jawab bersama. Setiap pihak memiliki tugas dan fungsinya sendiri, yang 
terkadang menyulitkan koordinasi dan integrasi dalam menyiapkan rencana kerja. 
Ini sering terjadi jika kebakaran hutan terjadi di wilayah perbatasan kabupaten, kota 
atau provinsi.

2. Kekurangan dana. Menangani bencana kebakaran hutan membutuhkan dana 
dalam jumlah besar, sehingga setiap kekurangan dana membuat sulit untuk 
menangani dan mencegah bencana. Masalah pendanaan biasanya karena Rencana 
Aksi belum terintegrasi dalam RPJMD Provinsi. Rencana aksi perlu diperkuat oleh 
peraturan daerah, sehingga mereka dapat memperoleh pendanaan dari APBD 
provinsi dan kabupaten. BPBD provinsi telah dialokasikan Rp. 1 triliun, tetapi hanya 
dapat digunakan jika Gubernur mengeluarkan peringatan darurat kebakaran hutan. 
Beberapa tahun yang lalu, BPBD mengusulkan alokasi dana DTT 3% dari total APBD 
Kalimantan Tengah, tetapi sampai sekarang belum disetujui.
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3. Kurangnya sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas. Kebakaran 
hutan membutuhkan banyak sumber daya manusia untuk dikelola, seperti halnya 
dengan kebakaran besar pada tahun 2015. BPBD telah meminta semua lembaga 
terkait untuk memiliki minimal 20 staf siaga. Tentara (TNI) dan polisi (Polri) juga 
mengalokasikan sumber daya manusia untuk manajemen bencana. Sayangnya, 
tidak semua petugas terlatih dalam menangani bencana, sehingga mereka tidak 
berfungsi sepenuhnya. Manajemen akan dimaksimalkan jika semua yang terlibat 
terlatih dan mampu.

4. Sejauh ini, keterlibatan masyarakat cukup baik karena memiliki kelompok 
peringatan kebakaran seperti Masyarakat Peduli Api (MPA) untuk mencegah dan 
memadamkan api. Namun jumlahnya masih kurang, dengan hanya 10-15 orang 
per desa, sementara luas desa di Kalimantan Tengah sangat besar. Memobilisasi 
peralatan pemadam kebakaran sangat sulit, jika lokasinya sangat jauh dan di tengah 
hutan, terutama jika tidak ada sumber air di daerah tersebut. Peralatan pemadam 
kebakaran memiliki jangkauan 100 meter, dan banyak kelompok sukarelawan 
bermarkas di permukiman, sehingga mereka tidak dapat berfungsi secara optimal 
jika kebakaran terjadi jauh di dalam hutan.

5. Sering ada pergantian staf di tingkat pembuat kebijakan di BPBD dan lembaga 
terkait. Hal ini dapat mempersulit pelaksanaan dengan komitmen dan rencana 
kerja, karena orang baru perlu mengenal keputusan dan rencana kerja sebelumnya. 
Dan terkadang mereka mungkin memiliki pandangan yang sangat berbeda, dan 
memilih untuk mengabaikan atau merevisi rencana kerja yang telah disiapkan.

6. Pendekatan yang diambil oleh masing-masing aktor bersifat sektoral dan hanya 
berfokus pada satu bagian dari masalah yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan 
dan lahan. Kebakaran ini bersifat multi-dan lintas-sektoral, dan setiap kebijakan 
yang dibuat dalam satu sektor harus disinkronkan dengan kebijakan terkait di sektor 
lain. Sebagai contoh, Dinas Kehutanan merekomendasikan agar lahan gambut 
dipulihkan dan kanal diblokir untuk memastikan bahwa lahan gambut tetap basah 
setiap saat, sedangkan Dinas Pertanian dan Perkebunan ditekan oleh masyarakat 
atau perusahaan mengeringkan lahan gambut dan mengubahnya menjadi ladang 
padi atau perkebunan.

7. Ada konflik kepentingan yang serius di antara berbagai pihak yang terlibat 
dalam penggunaan lahan dan sumber daya alam. Kebijakan penggunaan lahan 
dan sumber daya dapat sangat dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi yang 
memarginalkan atau mengorbankan masalah kelestarian lingkungan, termasuk 
yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Banyak kawasan hutan telah 
dibuka untuk pembangunan di sektor lain, seperti untuk perumahan, industri, 
pertanian, dan perkebunan untuk memenuhi kebutuhan populasi yang tumbuh dan 
untuk tujuan pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

8. Ada kurangnya kesadaran publik tentang melindungi lingkungan dan menjaga 
kesehatan. Untuk mengembangkan mata pencaharian dan permukiman, banyak 
anggota masyarakat mencoba mengubah hutan atau lahan gambut dengan 
membakar, karena cepat dan berbiaya rendah. Masyarakat tidak memiliki 
kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri ketika kebakaran hutan terjadi; 
dan banyak anggota masyarakat enggan menggunakan topeng yang memenuhi 
standar yang tepat. BPBD merekomendasikan penggunaan topeng N95, tetapi 
orang lebih suka topeng biasa atau tidak sama sekali.
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Rencana Aksi untuk Polusi Asap dari Kalhuta

a. Sebuah. Jangka Pendek (1 - 2 tahun)

1. Mengintegrasikan hasil proyek penelitian HPAP - Rencana Aksi Kesehatan dan 
Polusi ke dalam rencana kerja daerah atau RPJMD provinsi, kabupaten dan kota

• Bappedalitbang, Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan, secara 
resmi mengusulkan penggunaan Rencana Aksi Kesehatan dan Polusi (HPAP) 
sebagai referensi dalam merevisi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Jangka 
Menengah Kalimantan Tengah (RPJMD).

• Bappedalitbang menyertai proses revisi RPJMD provinsi.

• Masukkan hasil HPAP dalam rencana kerja masing-masing layanan dan 
lembaga terkait, termasuk Rencana Aksi Daerah (RAD) di kabupaten dan kota.

2. Sosialisasi dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 
dampak kebakaran hutan dan polusi asap, pentingnya pembukaan lahan tanpa 
pembakaran, dan perlindungan diri selama bencana asap

• Diseminasi dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 
dampak kebakaran hutan dan polusi asap.

• Penyebaran dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 
pentingnya pembukaan lahan tanpa pembakaran.

• Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan diri 
untuk mengurangi dampak kesehatan dari polusi asap dari kebakaran hutan dan 
lahan gambut.

3. Membangun komunikasi dan koordinasi lintas sektor yang efektif dengan 
mengembangkan dan mengaktifkan Forum untuk Pengurangan Risiko Bencana 
(FPRB), dan melibatkan masyarakat dalam mencegah dan mengelola bencana 
kabut asap.

• Membangun komunikasi dan koordinasi lintas sektor yang efektif dengan 
mengembangkan dan mengaktifkan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB).

• Memulai keterlibatan masyarakat dalam mencegah dan mengelola bencana 
kabut asap.

4. Secara efektif menegakkan pencegahan kebakaran hutan.

5. Mengintensifkan sistem peringatan dini dan sistem komunikasi di antara para 
pemangku kepentingan utama, termasuk FPRB dan hubungan masyarakat dan 
pemerintah-perusahaan-masyarakat.

b. Jangka Menengah (3 – 5 tahun)

1. Sosialisasi dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 
dampak kebakaran hutan dan pencemaran asap; pentingnya pertanian dan 
pembukaan lahan tanpa pembakaran, dan perlindungan diri selama bencana asap

• Sosialisasi dan pendidikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran 
masyarakat tentang dampak kebakaran hutan dan polusi asap.

• Penyebaran dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 
pentingnya pembukaan lahan tanpa pembakaran.
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• Penyebaran dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan 
diri untuk mengurangi dampak kesehatan dari polusi asap dari kebakaran hutan 
dan lahan gambut.

2. Mengevaluasi dan memperbarui Rencana Aksi dan Rencana Kontinjensi untuk 
kebakaran hutan dan lahan gambut.

c. Jangka Panjang (6 – 10 tahun)

1. Diseminasi dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 
dampak kebakaran hutan dan polusi asap, pentingnya pertanian dan pembukaan 
lahan tanpa pembakaran, dan perlindungan diri selama bencana asap.

• Diseminasi dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 
dampak kebakaran hutan dan polusi asap.

• Penyebaran dan pendidikan yang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 
pentingnya pembukaan lahan tanpa pembakaran.

• Penyebaran dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan 
diri untuk mengurangi dampak kesehatan dari polusi asap dari kebakaran hutan 
dan lahan gambut.

2. Masukkan materi kurikulum sekolah tentang pentingnya tidak membakar lahan, dan 
bahaya polusi asap untuk kesehatan & lingkungan.

• Mengembangkan materi pelajaran untuk sekolah dasar dan menengah tentang 
membakar lahan, dan bahaya polusi asap.

• Uji materi pelajaran tentang pembakaran lahan, dan bahaya polusi asap.

• Mengintegrasikan materi pelajaran di atas ke dalam kurikulum sekolah dasar 
dan menengah.

3. Mengembangkan penelitian tentang risiko pencemaran asap terhadap kesehatan 
masyarakat, dan menganalisis kebutuhan akan obat-obatan, peralatan medis, dan 
fasilitas kesehatan untuk mempersiapkan dan menyediakan perawatan selama dan 
setelah bencana asap.

• Kumpulkan data tentang dampak kesehatan dari polusi asap dari kebakaran - 
jumlah ISPA dan penyakit kronis lainnya, dan jumlah kematian yang disebabkan.

• Mengembangkan penelitian tentang kerugian ekonomi yang disebabkan oleh 
polusi asap dan kebakaran hutan dan lahan.

• Mengembangkan penelitian yang menganalisis kebutuhan obat-obatan, 
peralatan medis dan fasilitas kesehatan dalam persiapan untuk perawatan dan 
perawatan kesehatan selama dan setelah bencana asap.

4. Pengadaan peralatan yang sesuai untuk pembukaan lahan yang bisa disewa       
oleh masyarakat.
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Rencana Aksi Kesehatan untuk Pencemaran Merkuri di Sektor PESK

Dampak Kesehatan

Saat ini, baik perawatan kesehatan dasar dan layanan kesehatan lanjutan belum 
mengidentifikasi masalah kesehatan di masyarakat karena paparan merkuri. Deteksi 
dini keracunan merkuri masih relatif sulit dilakuka, karena diagnosis yang tepat sangat 
tergantung pada pemeriksaan biomarker kandungan merkuri dalam tubuh manusia. Saat 
ini kapasitas laboratorium yang  ada belum bisa memeriksa biomarker, dan ini adalah 
salah satu kendala bagi layanan kesehatan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan 
yang timbul dari paparan merkuri.

Di daerah penambangan emas skala kecil di Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan 
Tengah, kadar merkuri di lingkungan udara, air dan biomarker telah melebihi standar 
WHO untuk pemukiman masyarakat 1,0 - 2,0 mg / m3, dan untuk tempat kerja 0,05 mg / 
m3 (2011, Inswiastri, et al).

Sistem Target Akut Kronis

Kardiovaskuler Hipertensi, jantung berdebar, kejut 
hypovolemic, pingsan

Hipertensi, tachycardia

Paru-Paru Nafas pendek, pneumonitis, edema, 
emfisema, pneumatocele, sakit dada 
pleuritik, batuk, fibrosis interstitial, RDS

Saluran  Pencernaan Nausea, muntah, sakit perut parah, diare, 
pendarahan di sistem pencernaan

Konstipasi, diare, generalized 
distress

Site Syaraf Pusat Tremor, gagguan iritabilitas, kelesuan, 
kebingungan, refleks berkurang, konduksi 
syaraf, dan gangguan pendengaran

Tremor, insomnia, rasa malu, 
hilang ingatan, depresi, anoreksia, 
sakit kepala, ataksia, disarthria, 
berjalan tidak stabil, gangguan 
visual dan vasomotor, neuropati, 
paresthaias

Kulit dan Jaringan 
Berkeratin

Inflamasi mucosal (stomatitis) dan 
membran keabuan, sakit membran buccal, 
kulit terbakar dan mengalami pendarahan, 
dermatitis, erythernatous dan ruam kulit 
pruritik, alopecia

Gingivitis, acrodynia, munculnya 
garis biru tipis di gusi, alopecia

Hati Meningkatnya enzim

Ginjal Oliguria, anuria, hematria, proteinuria, 
gagal ginjal

Polyuria, polydipsia, albuminuria

Sistem Reproduksi Aborsi spontan Aborsi spontan, kerusakan otak 
(keterbelakangan, inkoordinasi, 
kebutaan,gangguan berbicara, 
ketulian, kejang, paralisis)

Otot dan Rangka Sakit pinggang Otot melemah, kehilangan massa 
otot, tremor, paralisis

Lainnya Demam, menggigil, lidah  merasa seperti 
logam, nafas tidak teratur, gigi tanggal

Kehilangan berat badan, keringat 
berlebihan, ruam, lendir

Tabel 4. Gejala Klinis Keracunan Merkuri (Sumber: Broussard, L.A., dkk. 2002)
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Dampak Ekonomi 

Perubahan kualitas lingkungan dan kesehatan manusia sebagai akibat dari polusi merkuri 
menyebabkan dampak ekonomi langsung dan tidak langsung, serta penderitaan pada 
individu yang terkena dampak. Dampak ekonomi yang dirasakan secara umum terkait 
dengan hubungan kerja, pendapatan dan kesehatan, yaitu:

1. Kehilangan pendapatan karena kematian dini, sakit, atau tidak hadir dari pekerjaan.

2. Peningkatan pengeluaran untuk perawatan penambang atau keluarga yang terkena 
pencemaran merkuri.

3. Biaya psikologis yang terkait dengan ketidaknyamanan karena penyakit atau kematian 
anggota keluarga karena pencemaran merkuri.

Kematian dini dan masa hidup yang pendek, atau munculnya penyakit akibat pencemaran 
merkuri, dapat menyebabkan hilangnya pendapatan. Nilai dampak kerugian ekonomi 
dapat dihitung dari hilangnya pendapatan untuk tenaga kerja. Untuk membuat estimasi 
dibutuhkan informasi yang baik tentang jumlah orang yang terkena dampak dan 
pendapatan tipikal mereka; lebih banyak data akan diperlukan untuk membuat estimasi 
akurat kerugian ekonomi.

Selain itu, ada juga penurunan nilai lingkungan akibat pencemaran merkuri, dan biaya 
rehabilitasi lingkungan akibat kerusakan dari penambangan dan tanah dan perairan yang 
terkontaminasi. Kerugian lain yang terkadang tidak disadari oleh penambang adalah:

1. Penggunaan merkuri yang berlebihan, terutama dalam penambangan batu keras 
membuat semakin besar risiko merkuri terbuang ke lingkungan, dengan biaya 
kerugian langsung kepada para penambang.

2. Instruksi Presiden tentang Penghapusan Merkuri telah membatasi ketersediaan 
merkuri, sehingga meningkatkan harga dan biaya operasional penambang dan 
pembeli emas.

3. Ada biaya sosial ekonomi akibat pencemaran pada keluarga atau masyarakat yang 
tinggal di dekat area pertambangan dan lokasi pembakaran amalgam.

4. Publisitas negatif di media massa menciptakan citra buruk tentang sektor PESK.

Dampak Lingkungan

Merkuri memiliki tiga bentuk: unsur (logam cair), senyawa anorganik dan senyawa 
organik. Merkuri dan turunannya sangat beracun, sehingga keberadaannya di lingkungan 
akuatik bisa sangat merugikan. Efek pencemaran merkuri pada ekologi bersifat jangka 
panjang, yang meliputi kerusakan pada struktur masyarakat, gen, jaringan, perilaku, 
dan fisiologi hewan air. Dalam lingkungan air, merkuri dikonversi oleh mikroorganisme 
menjadi senyawa organik metil merkuri.

Metil merkuri sangat beracun, sulit terurai, dan memiliki kapasitas pengikatan yang tinggi 
dalam jaringan tubuh, terutama dalam biota air. Oleh karena itu, konsentrasi merkuri 
biasanya ditemukan lebih tinggi dalam biota air dibandingkan dengan hewan darat. 
Masuknya metil merkuri ke dalam tubuh ikan atau biota perairan lainnya dapat terjadi 
melalui proses penyerapan air melalui insang dan proses rantai makanan. Kemudian 
terakumulasi melalui proses bioakumulasi dan biomagnifikasi di jaringan tubuh.
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Mason CF dalam Martono (2005) mengemukakan bahwa sekitar 95 persen metil 
merkuri yang masuk ke dalam tubuh ikan akan diserap oleh usus dan hanya kurang 
dari 1 persen yang dilepaskan dari tubuh. Dengan demikian, ikan predator besar lebih 
cenderung memiliki kadar merkuri yang tinggi sebagai akibat dari makan ikan kecil yang 
terkontaminasi merkuri melalui makan plankton. Akumulasi merkuri pada hewan air 
akan merusak sistem enzimatik, membuat mereka kurang mampu beradaptasi dengan 
lingkungan yang tercemar. Pada ikan, organ yang mengumpulkan merkuri paling banyak 
adalah ginjal, hati, dan mata. Hasil tes menunjukkan bahwa setiap spesies ikan memiliki 
tingkat sensitivitas yang berbeda terhadap metil merkuri, tergantung pada aktivitas biota. 
Merkuri juga dapat menggumpal lendir di permukaan insang dan merusak jaringan insang 
sehingga ikan mati.

Kematian disebabkan oleh proses anoksemia, yang merupakan penghambatan fungsi 
pernapasan - sirkulasi dan ekskresi insang. Huckabee dan Griffith (1974) mengemukakan 
bahwa kadar merkuri dan selenium 0,001 ppm dapat dikurangi dalam kantong telur ikan 
mas (Cyprinus carpio). Widodo (1980) menyatakan bahwa akumulasi merkuri dalam 
biota laut juga berpusat pada organ reproduksi, sehingga mempengaruhi perkembangan 
kehidupan laut, terutama dalam mengembangkan keturunan.

Konteks Pengendalian Pencemaran Merkuri dari Sektor PESK 

Peraturan berikut yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah berkaitan dengan 
pengendalian penggunaan merkuri.

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Ratifikasi Konvensi Minamata 
tentang Merkuri;

4. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 209, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6125);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya 
dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5570);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan,

9. Peraturan Pemerintah No. 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian 
Pencemaran Air;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya 
dan Beracun;
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11. Peraturan Menteri Kesehatan No. 57 tahun 2016 tentang Rencana Aksi Kesehatan 
Nasional untuk Mengontrol Dampak Kesehatan dari Paparan Merkuri pada 2016 - 2020;

12. Tujuh (7) Instruksi Presiden untuk 2017 Tentang Penghapusan Penggunaan Merkuri 
dalam Penambangan Emas Skala Kecil (ASGM);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Nasional 
Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.

Wawancara dengan DLH Provinsi, bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 
dirangkum di bawah ini:

 - Pengendalian pencemaran merkuri bersifat lintas sektoral; itu tidak dapat dilakukan 
sendiri oleh satu lembaga atau lembaga pemerintah. Setiap lembaga bertanggung 
jawab atas berbagai aspek: Dinas Kesehatan menangani masalah kesehatan, 
Departemen Perindustrian dan Perdagangan mengendalikan peredaran dan 
penjualan merkuri, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan izin 
penambangan, dan Kantor Polisi dan Kejaksaan Agung mencari penegakan hukum.

 - DLH bertanggung jawab atas aspek lingkungan dari pencemaran merkuri, tetapi 
mereka hanya bisa pergi ke lapangan jika mereka menerima laporan pencemaran 
merkuri. DLH juga dapat mengunjungi situs untuk memberikan peningkatan 
kesadaran tentang bahaya merkuri bagi kesehatan dan lingkungan. Peran mereka 
adalah memberikan bimbingan dan pengawasan, karena merkuri adalah bagian dari 
limbah B3.

 - Penanganan, penggunaan dan penyimpanan merkuri idealnya mengikuti SOP 
tertentu. Tidak dapat sembarangan karena merkuri beracun .

 - DLH tidak memiliki data tentang jumlah penambang dan lokasi penambangan, serta 
tingkat penggunaan dan kontaminasi merkuri karena sebagian besar kegiatan ASGM 
ilegal. Hanya sedikit penambang yang bekerja di bidang WPR / IPR yang sah, sehingga 
pengumpulan data, pembinaan, dan pemantauan sangat terbatas.

 - Berikut adalah hasil wawancara dengan ESDM, Badan Energi dan Sumber Daya 
Mineral Kalimantan Tengah, Bagian Eksplorasi dan Mineral.

 - ESDM memiliki program pemantauan tahunan untuk PESK, Penambangan Emas Skala 
Kecil, dengan anggaran untuk kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi, pendekatan dan 
menyebarkan selebaran informasi tentang bahaya merkuri. ESDM hanya memberikan 
bimbingan, Polisi melakukan penegakan hukum.

 - Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi telah diberi pengarahan terkait 
Instruksi Presiden tentang Penghapusan Merkuri. Di lapangan, jika ESDM menemukan 
PETI atau penambang menggunakan merkuri, mereka hanya bisa memberikan 
arahan. Untuk alasan kemanusiaan, pertimbangan diberikan kepada ‘komunitas kecil’ 
penambang yang bekerja untuk mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga.

 - ESDM juga menyederhanakan proses legalisasi PETI menjadi legal, dan telah 
mengeluarkan beberapa lokasi WPR untuk memungkinkan masyarakat memperoleh 
IPR, Izin Penambangan Rakyat. Sayangnya, RTRWP Kalimantan Tengah, Rencana 
Tata Ruang Pertambangan belum selesai. Pemerintah daerah ingin membebaskan 
sejumlah daerah potensial untuk WPR, tetapi dibatasi oleh izin dari Kementerian 
Kehutanan dan Lingkungan, KLHK, karena beberapa daerah yang diusulkan berada 
di dalam Hutan Produksi atau Hutan Lindung. Proses perubahan fungsi hutan sangat 
kompleks, karena pemerintah memiliki target tertentu untuk mempertahankan 
kawasan hutan di Indonesia.
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 - Untuk memfasilitasi penambangan batuan mineral, ESDM akan menerbitkan IUP, 
Izin Usaha Perorangan untuk area seluas 5 ha. Fungsi IUP hampir sama dengan IPR, 
dan itu berlaku untuk semua jenis pertambangan, termasuk Galian C (pasir & kerikil), 
ASGM dan batubara. Perbedaan besar adalah bahwa IUP dapat dikeluarkan di luar 
wilayah WPR. Salah satu tujuan utama IUP adalah untuk memungkinkan pemerintah 
memperoleh bahan bangunan mentah di wilayahnya sendiri, dan untuk menyediakan 
peluang mata pencaharian bagi masyarakat lokal.

 - Penambang dapat mengajukan izin IUP ke ESDM provinsi dengan memberikan 
Rekomendasi Lingkungan APL / AKL dari pemerintah kabupaten, terutama dari DLH. 
IUP hanya diberikan kepada individu; Jika suatu kelompok dan luas lebih dari 5 ha, 
maka diperlukan jenis izin usaha yang berbeda. Persyaratan untuk ini lebih kompleks, 
termasuk penilaian AMDAL.

 - Hasil wawancara dengan Dinas Perdagangan dan Industri Kalimantan Tengah, 
Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Domestik.

 - Merkuri dikategorikan sebagai Bahan Penting dan Berbahaya. Sirkulasi dan 
perdagangan merkuri tidak diperbolehkan berdasarkan peraturan yang dikeluarkan 
oleh pemerintah Indonesia. Sebelum Instruksi Presiden tentang Penghapusan Merkuri 
diterbitkan pada tahun 2017, pemerintah mengeluarkan Peraturan Perdagangan No. 
75 tahun 2014 yang menyatakan bahwa perdagangan dan distribusi merkuri adalah 
ilegal atau dilarang. Jika merkuri masih berada di tangan masyarakat, pembeli atau 
penambang emas, itu melanggar hukum.

 - Di Kalimantan Tengah, tidak ada distributor resmi merkuri. Hanya satu perusahaan, 
PT. Kimia Farma memiliki izin untuk bahan berbahaya, termasuk merkuri. Proses 
perizinan untuk bahan berbahaya dibuat seketat mungkin untuk menghindari efek 
dari penggunaan yang tidak benar.

 - Departemen Perdagangan dan Industri bertanggung jawab untuk mengawasi dan 
membimbing produksi, distribusi dan penjualan merkuri. Mereka terkadang pergi ke 
lapangan untuk memantau penggunaan bahan berbahaya, termasuk merkuri. Mereka 
bertemu dengan pembeli emas, tetapi pembeli menyembunyikan merkuri mereka 
dan memberi tahu mereka bahwa penambanglah yang menggunakan merkuri. Badan 
Perdagangan dan Industri hanya dapat memberikan bimbingan dan penjangkauan, 
dan menyerahkan penegakan hukum di tangan Polisi dan Kejaksaan Agung.

 - Saat ini, banyak penjual dan distributor merkuri telah ditangkap. Dinas Perdagangan 
& Industri sering diminta menjadi saksi ahli dalam proses persidangan para tersangka. 
Penangkapan terjadi di Palangka Raya, Pangkalan Bun, dan Gunung Mas.

 - Merkuri masih diedarkan secara bebas di Kalimantan Tengah, meskipun ada 
penangkapan. Merkuri bahkan dijual online, dan sulit untuk menangkap penjual online 
tanpa menggunakan teknologi informasi.
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Rencana Aksi Pengurangan Dampak Kesehatan Pencemaran Merkuri dari PESK

Rencana aksi di bawah ini di kembangkan oleh kelompok kerja:

a. Jangka Pendek (1 - 2 tahun)

1. Mengintegrasikan hasil Rencana Aksi Kesehatan dan Polusi (HPAP) ke dalam RPJMD 
Kalimantan Tengah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden nomor 21 
tahun 2019 tentang mengadaptasi rencana aksi nasional ke RAD (Rencana Aksi 
Daerah) untuk menghentikan penggunaan merkuri.

• Bappedalitbang secara resmi mengajukan dokumen hasil Rencana Aksi 
Kesehatan dan Pencemaran (HPAP) sebagai referensi untuk merevisi Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Tengah.

• Bappedalitbang membantu menyusun draf revisi RPJMD Kalimantan Tengah.

• Masukkan hasil HPAP ke dalam rencana kerja masing-masing lembaga dan 
layanan terkait, termasuk yang ada dalam Rencana Aksi Regional (RAD) di 
kabupaten dan kota.

2. Memutus rantai sirkulasi merkuri melalui penegakan hukum yang ketat terhadap 
pedagang skala besar dan kecil.

• Mengadakan pertemuan koordinasi rutin dengan petugas penegak hukum - 
polisi dan jaksa.

• Menangkap penjual dan distributor merkuri skala besar dan kecil.

3. Mempromosikan kesadaran publik yang meningkat dengan pemerintah daerah, 
masyarakat, dan masyarakat PESK tentang bahaya pencemaran merkuri; dan 
memperkenalkan teknologi pemrosesan emas yang ramah lingkungan.

• Menyebarluaskan informasi dan pendidikan kepada pemerintah daerah tentang 
PESK dan bahaya serta dampak pencemaran merkuri terhadap kesehatan, 
ekonomi dan lingkungan.

• Mensosialisasikan dan mendidik pelaku PESK dan masyarakat tentang dampak 
pencemaran merkuri dan pemrosesan emas yang ramah lingkungan.

4. Menetapkan target dan indikator yang terukur untuk mengurangi penggunaan 
merkuri di komunitas PESK.

• Mengumpulkan data tentang jumlah penambang, lokasi penambangan dan 
pembeli emas di sektor PESK.

• Mengumpulkan data tentang rantai penjualan dan tren penggunaan merkuri di 
sektor ASGM.

b. Jangka Menengah (3 – 5 tahun)

1. Pemerintah daerah mengembangkan rencana kerja untuk mengurangi dan 
menghentikan penggunaan merkuri dalam PESK di Kalimantan Tengah

• Mengembangkan rencana untuk mengurangi dan menghentikan penggunaan 
merkuri di sektor PESK.

• Melaksanakan rencana untuk mengurangi dan menghentikan penggunaan 
merkuri di sektor PESK.



78 | Rencana Aksi Kesehatan dan Pencemaran Provinsi Kalimantan Tengah - Yayasan Tambuhak Sinta 2019

• Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi 
pengurangan dan eliminasi merkuri di sektor PESK.

• Membentuk lembaga lintas sektor untuk mengendalikan penggunaan 
dan penghapusan merkuri dalam PESK, yaitu KPPM, Komite Penelitian 
Pemantauan Merkuri.

2. Melanjutkan sosialisasi, penyebaran dan pendidikan dengan target yang lebih luas

• Melanjutkan sosialisasi dan pendidikan kepada pemerintah daerah tentang 
ASGM dan bahaya serta dampak pencemaran merkuri terhadap kesehatan, 
ekonomi dan lingkungan.

• Sosialisasi dan pendidikan bagi para praktisi ASGM dan masyarakat tentang 
dampak pencemaran merkuri dan pemrosesan emas yang ramah lingkungan.

3. Menyederhanakan birokrasi formalisasi di sektor ASGM; mengalokasikan lebih 
banyak WPR untuk penambang masyarakat, dan memberikan tanggung jawab 
yang lebih jelas kepada pemilik HKI, Izin Penambangan Komunitas tentang larangan 
penggunaan merkuri dan memelihara kolam tailing

• Sederhanakan birokrasi dalam meresmikan sektor ASGM.

• Mengalokasikan lebih banyak WPR ke penambang komunitas.

• Memberikan tanggung jawab yang lebih jelas kepada pemilik IPR tentang 
penghentian penggunaan merkuri dan pengelolaan pengolahan limbah dalam 
penambangan dan pemrosesan emas.

c. Jangka Panjang (6 – 10 tahun)

1. Terus melanjutkan sosialisasi, menyebarluaskan pendidikan tentang bahaya merkuri 
ke target yang lebih luas

• Melanjutkan sosialisasi dan pendidikan kepada pemerintah daerah tentang PESK 
dan bahaya serta dampak pencemaran merkuri terhadap kesehatan, ekonomi 
dan lingkungan.

• Penyebaran informasi dan edukasi kepada praktisi PESK dan publik tentang 
dampak pencemaran merkuri dan pemrosesan emas yang ramah lingkungan.

2. Mengembangkan penelitian tentang teknologi pemrosesan emas yang ramah 
lingkungan.

3. Kembangkan penelitian tentang efek merkuri terhadap kesehatan dan lingkungan.

4. Meninjau peraturan dan mekanisme hukum terkait PESK sehingga lebih serasi satu 
sama lain.
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Rencana Aksi Kesehatan untuk Pencemaran Pestisida pada sektor 
Pertanian dan Perkebunan  

Struktur perekonomian Kalimantan Tengah saat ini menunjukkan bahwa bisnis 
perkebunan adalah salah satu penarik dan penggerak utama untuk kemajuan daerah, 
oleh karena itu perlu direvitalisasi sehingga kinerja pengembangan / bisnis perkebunan di 
daerah ini mencapai potensi optimal.

Pestisida adalah cara yang efektif untuk membunuh hama tanaman, dan relatif mudah 
digunakan, bekerja dengan cepat, dapat diterapkan kapan saja dan di daerah yang 
luas, dan dalam periode waktu yang singkat. Ada berbagai jenis pestisida, tergantung 
pada penggunaan yang dimaksudkan. Penggunaan pestisida yang tidak tepat dapat 
membahayakan kesehatan petani dan konsumen, mikroorganisme non-target, dan 
mencemari tanah dan air. Pencemaran pestisida telah dibuktikan dalam beberapa 
penelitian, termasuk dalam studi tentang pencemaran air dan tanah akibat penggunaan 
pupuk dan pestisida oleh Karyadi (2008). Penggunaan pestisida secara berlebihan akan 
meningkatkan biaya kontrol, akan meningkatkan kematian organisme non-target dan 
dapat mengurangi kualitas lingkungan; telah terbukti bahwa kelompok insektisida kimia 
organofosfat, karbamat dan sintesis piretroid memiliki efek negatif pada musuh alami 
(Laba, 2010).

Dampak Kesehatan

PAN (Pesticide Action Network) memperkirakan bahwa secara global, setiap tahun 1 
hingga 41 juta orang mengalami dampak kesehatan negatif dari pestisida. Pada tahun 
2009, WHO memperkirakan setidaknya 300.000 orang meninggal setiap tahun karena 
pestisida. Di Indonesia, hasil penelitian di tujuh rumah sakit di Jawa pada 1999 - 2000, 
melaporkan bahwa ada 126 kasus akibat pencemaran pestisida. Organospat sering 
menyebabkan keracunan bagi petani: 5000 kasus kematian disebabkan oleh keracunan 
dari jenis pestisida ini. Di Kamboja, setidaknya 88% petani mengalami efek akut keracunan 
pestisida. Sementara di Cina, 53.000 hingga 123.000 orang terkena keracunan pestisida 
setiap tahun (Purwanti, 2010).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sulistyoningrum pada 2008 di Klaten, 39 
dari 100 responden memiliki masalah kesehatan akut akibat penggunaan pestisida atau 
mengalami gejala klinis. Ada 61% yang tidak mengalami gejala atau masalah kesehatan 
akut saat menggunakan pestisida. Kontaminasi terjadi melalui kontak dengan kulit, mulut 
atau saluran pernapasan. Gejala yang dialami oleh responden berbeda, tergantung pada 
kepekaan mereka terhadap pestisida, dan faktor-faktor lain seperti riwayat penyakit dan 
penggunaan peralatan pelindung, dosis dan jenis pestisida yang digunakan (Smet, 1994).

Yang penting, kasus akut yang dilaporkan oleh fasilitas medis hanya sebagian kecil dari 
keseluruhan dampak. Efek kronis jangka panjang jauh lebih luas dan tahan lama, tetapi 
tidak mudah dikenali dan didiagnosis. Jumlah orang yang terkena keracunan pestisida 
kronis diperkirakan beberapa kali lebih tinggi daripada kasus akut tetapi tidak ada cukup 
data untuk memperkirakan biaya kesehatan dan ekonomi yang terkait.

Pestisida dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, sesuai dengan dampak 
fisiologisnya:
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1.  Senyawa Organoklorin

Secara kimia diklasifikasikan sebagai insektisida dengan toksisitas yang relatif rendah, 
tetapi dapat bertahan lama di lingkungan. Racun ini mengganggu sistem saraf pusat 
dan larut dalam lemak. Contoh insektisida ini ditemukan di DDT (Dikloro Diphenil 
Tri Kloroetana) pada tahun 1874 oleh Zeidler, seorang ahli kimia dari Jerman. Tanda-
tanda keracunan organoklorin: dengan dosis rendah, penderita merasa pusing, mual, 
sakit kepala, tidak dapat berkonsentrasi dengan baik. Dosis tinggi dapat menyebabkan 
kejang, muntah, dan masalah pernapasan. DDT dan senyawa hidrokarbon terklorinasi 
lainnya dilarang tidak hanya karena toksisitasnya yang tinggi, tetapi juga karena mereka 
sangat persisten. Sebagian besar senyawa hidrokarbon terklorinasi tidak lagi diizinkan 
untuk digunakan dalam pertanian.

2. Senyawa organofosfat

Insektisida organofosfat adalah ester asam fosfat atau asam trifosfat, dan menghambat 
acetylcholinesterase (AChE) yang mengakibatkan akumulasi asetilkolin (ACh) yang 
berkorelasi dengan tingkat inhibitor cholinesterase dalam darah, sangat toksik bagi 
hewan vertebrata.

Gejala yang timbul antara lain: sakit kepala pertama, gangguan penglihatan, muntah 
dan perasaan lemah, segera diikuti oleh sesak napas, banyak kelenjar hidung, banyak 
keringat dan air mata, kelemahan dan akhirnya kelumpuhan otot rangka, kebingungan 
dan kesulitan bicara, kejang-kejang dan koma. Kematian disebabkan oleh kelumpuhan 
otot-otot pernapasan, dan dapat terjadi dalam waktu lima menit hingga beberapa hari, 
oleh karena itu perawatan harus dilakukan secepat mungkin.

3. Senyawa karbamat

Ini adalah senyawa ester asam N-metilkarbamat, yang bekerja dengan menghambat 
aceticholinesterase (AChE) tetapi efeknya jauh lebih reversibel daripada efek senyawa 
organofosfat. Cholinesterase adalah salah satu dari banyak enzim penting yang 
dibutuhkan untuk berfungsinya sistem saraf manusia, vertebrata lain, dan serangga. 
Kelas pestisida kimia tertentu, seperti organofosfat (OP) dan karbamat (CM) bekerja 
melawan serangga yang tidak diinginkan dengan mengganggu, atau ‘menghambat’ 
cholinesterase. Sementara efek dari produk penghambat cholinesterase dimaksudkan 
untuk hama serangga, bahan kimia ini juga bisa beracun, atau beracun, bagi manusia 
dalam beberapa situasi. Gejala keracunan karbamat sama dengan gejala keracunan 
organofosfat, yang pada awalnya adalah sakit kepala, masalah penglihatan, muntah 
dan merasa lemah. Segera diikuti oleh sesak napas, banyak kelenjar hidung, banyak 
keringat dan air mata, kelemahan dan akhirnya kelumpuhan otot rangka, kebingungan, 
sulit bicara, kejang dan koma. Kematian disebabkan oleh kelumpuhan otot-otot 
pernapasan. Kematian dapat terjadi dalam lima menit hingga beberapa hari. Karena itu, 
perawatan harus dilakukan sesegera mungkin.

Beberapa faktor dalam tubuh yang memengaruhi keracunan pestisida antara lain:

1. Usia petani atau pekerja

Semakin tua petani atau pekerja, semakin besar kemungkinan mereka akan 
terpengaruh oleh paparan yang lebih tinggi. Ini disebabkan menurunnya fungsi organ-
organ tubuh.
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2. Jenis Kelamin

Petani dan pekerja perempuan cenderung memiliki tingkat cholinesterase rata-rata 
yang lebih tinggi dibandingkan dengan petani laki-laki. Namun, tidak dianjurkan bagi 
wanita untuk menyemprot pestisida, karena pada kehamilan kadar cholinesterase 
cenderung turun, sehingga kemampuan untuk menghidrolisis asetilkolin berkurang.

3.  Status gizi

Petani yang status nutrisinya buruk memiliki risiko keracunan yang lebih besar ketika 
bekerja dengan pestisida organofosfat dan karbamat, karena nutrisi memiliki efek pada 
tingkat enzim.

4.  Kadar hemoglobin

Petani anemia memiliki risiko lebih besar ketika bekerja dengan pestisida organofosfat 
dan karbamat. Petani dengan kadar hemoglobin yang rendah akan memiliki kadar 
cholinesterase yang rendah, karena sifat organofosfat yang berikatan dengan enzim 
cholinesterase, sehingga tidak lagi mampu menghidrolisis achethilcholin.

5. Kondisi kesehatan

Menurut Israel Devidson dan Jhon Bernad Henry, penyakit hati, asbes dan karsinoma 
metastasis dalam fungsi hati dapat mengurangi aktivitas cholinesterase, karena 
berkurangnya kemampuan hati dalam mendeteksi zat beracun organofosfat.

Ini adalah efek kesehatan pestisida di antara berbagai pemangku kepentingan:

1.  Pengguna, petani dan pekerja perkebunan

Penggunaan pestisida dapat mencemari pengguna secara langsung, menghasilkan tiga 
jenis keracunan:

• Keracunan akut ringan menyebabkan pusing, sakit kepala, iritasi kulit ringan, sakit tubuh 
dan diare. Keracunan akut yang parah menyebabkan gejala mual, kedinginan, kram 
perut, sulit bernapas, air liur, pupil yang menyusut, dan peningkatan denyut nadi.

• Keracunan parah dapat menyebabkan pingsan, kejang-kejang, dan bahkan kematian.

• Keracunan kronis lebih sulit dideteksi karena tidak segera terasa dan tidak 
menimbulkan gejala dan tanda khusus. Namun, keracunan kronis dalam waktu lama 
dapat menyebabkan masalah kesehatan, termasuk iritasi mata dan kulit, kanker, 
keguguran, cacat pada bayi, dan gangguan sistem saraf, hati, ginjal, dan pernapasan.

2.  Konsumen produk pertanian

Dampak pestisida pada konsumen umumnya berupa keracunan kronis yang tidak 
langsung terasa, tetapi dalam jangka panjang dapat menyebabkan masalah kesehatan. 
Meskipun sangat jarang, pestisida juga dapat menyebabkan keracunan akut jika produk 
pertanian mengandung residu dalam jumlah besar.

3.  Komunitas sekitar

Pestisida yang dibuang ke lingkungan, mencemari tanah, air dan udara, juga dapat 
mengganggu kesehatan masyarakat sekitar di sekitar lahan pertanian dan perkebunan. 
Ini akan diperburuk ketika pestisida memasuki rantai makanan melalui ikan yang 
tercemar, dan dikonsumsi oleh manusia di sepanjang aliran dan badan air. Keracunan 
kronis akan dirasakan oleh masyarakat jika terus mengkonsumsi produk perikanan yang 
terkontaminasi pestisida.
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Konteks Penanganan Pencemaran Pestisida di Kalimantan Tengah  

Peraturan berikut yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah terkait dengan 
penggunaan dan pengendalian pestisida

1. Peraturan Menteri Pertanian No. 107 SR 104/9/2014 tentang Pengendalian Pestisida.

2. Peraturan Menteri Pertanian No. 26 / Permentan / OT. 140/2/2007 Tentang Pedoman 
Perizinan Usaha Perkebunan. Peraturan ini berisi pemahaman tentang perkebunan, 
jenis izin usaha perkebunan, persyaratan dan prosedur untuk mengajukan 
permohonan izin usaha perkebunan, kemitraan, perubahan luas lahan, jenis 
perkebunan, serta bimbingan, pengawasan, dan lainnya.

3. Peraturan Menteri Pertanian No. 24 / Permentan / SR.140 / 4/2011 tentang 
Persyaratan dan Prosedur Registrasi Pestisida. Peraturan ini berisi ketentuan umum 
pestisida, bidang umum pestisida, klasifikasi, jenis izin, persyaratan registrasi, prosedur 
pendaftaran pestisida, pestisida dan pelabelan pestisida, kewajiban petugas dan 
pemilik nomor registrasi, sanksi administrasi, ketentuan pestisida dengan aktif metil 
bromida, dan lain - lain.

4. Peraturan Pemerintah Indonesia No. 61 tahun 2015 tentang Pengumpulan dan 
Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Wawancara dengan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah

1. Bagian Perlindungan Tanaman

• Mereka hanya mengawasi toko-toko dan kios yang menjual pestisida kepada 
masyarakat umum. Perusahaan besar biasanya sudah memiliki SOP sendiri, 
termasuk penggunaan pupuk dan pestisida.

• Saat ini banyak masyarakat menggunakan herbisida untuk membunuh 
tanaman yang tidak diinginkan atau untuk membersihkan lahan. Mereka jarang 
menggunakan pestisida, kecuali ada bantuan pemerintah.

• Badan Perkebunan memiliki Pusat Pengendalian Penyakit Tumbuhan yang biasanya 
membuat laporan setiap enam bulan, kecuali jika ada acara khusus, seperti 
ketika ada serangan skala besar - misalnya, serangan belalang terus-menerus 
pada tanaman atau perkebunan. Pengawas dapat memberikan laporan kepada 
Kantor Perkebunan dan meminta Pusat Perlindungan Hama untuk Perkebunan 
untuk datang dan memeriksa. Jika diperlukan, pestisida khusus akan disediakan 
tergantung pada jenis hama.

2. Bidang Layanan Perkebunan dari Bagian Pengembangan Perkebunan

• Bidang Layanan Perkebunan dari Bagian Pengembangan Perkebunan tidak 
secara khusus mengawasi penggunaan pestisida, tetapi menilai dan mengawasi 
perusahaan, satu parameter yang mereka uji atau awasi adalah penggunaan 
pestisida & pupuk, serta perlindungan bagi pekerja (K3).

• Dalam melakukan monitoring Dinas Perkebunan tidak memeriksa langsung 
di lapangan, mereka menyediakan kuesioner untuk diisi, dan karena itu tidak 
dapat membuktikan kebenaran di lapangan. Dalam pembinaannya, departemen 
melakukan wawancara dan pertemuan dengan petugas K3 dan karyawan langsung.
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• Perusahaan sudah memiliki SOP sendiri, yang bagus adalah WIMAR dan SUJI, 
perusahaan kelapa sawit dari Swedia.

• Menurut Bu Ira, salah satu staf dari Divisi Pengembangan Bisnis Perkebunan, saat 
ini banyak perusahaan kelapa sawit berkinerja baik, walaupun ada beberapa yang 
tidak. Banyak perkebunan kelapa sawit organik atau semi-organik. Mereka memiliki 
sistem dengan sapi menyediakan pupuk dan makan tanaman yang tidak diinginkan. 
Mereka juga memanfaatkan burung hantu atau tanaman yang akan menampung 
predator hama.

• Karyawan diberikan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap - masker, tutup kepala, 
seragam kerja, sepatu dan sarung tangan. Pekerja juga diberikan pelatihan tentang 
keselamatan kerja, perlindungan lingkungan dan perawatan kesehatan. Pekerja 
yang sedang hamil atau menyusui dipindahkan ke tempat-tempat yang bebas 
dari bahan kimia berbahaya. Perusahaan melakukan pemeriksaan kesehatan 
hampir setiap tahun. Pekerja yang tidak menggunakan APD dengan benar saat 
menyemprot hama dapat mengalami pengerasan dada.

• Sayangnya, masih banyak karyawan yang tidak menunjukkan kesadaran kesehatan 
dan keselamatan kerja (K3), seperti menyemprotkan arah yang berlawanan 
dengan angin, dan tidak menggunakan APD karena mereka merasa tidak nyaman 
menggunakannya saat bekerja.

• Wawancara dengan Dinas Pertanian Tanaman Hortikultura dan Peternakan (TPHP), 
Pak Bacuk Kepala Bagian Pestisida dan Peralatan Mesin Pertanian.

• Dinas TPHP hanya memonitor penggunaan pestisida dan herbisida yang tidak 
memiliki lisensi untuk digunakan. Dinas fokus mengawasi penggunaan pupuk 
bersubsidi, karena rentan terhadap penyalahgunaan.

• Dinas TPHP memiliki daftar pestisida yang dilarang diperdagangkan dan digunakan 
sesuai dengan Buku Panduan Pupuk dan Pengendalian Pestisida. Sayangnya, 
beberapa toko pertanian masih menjual pestisida yang tidak memiliki izin atau 
mengandung senyawa terlarang. Mereka masih dapat menjual barang-barang 
ini karena mereka sudah memiliki otorisasi dari Departemen Perdagangan dan 
Industri. Ini adalah konsekuensi dari hukum dan peraturan yang tidak sinkron di 
tingkat nasional, membuat pengawasan di lapangan menjadi sulit. Kadang-kadang 
satu peraturan melarang sirkulasi jenis pestisida tertentu, sementara yang lain 
mengizinkannya.

• Saat memantau toko pertanian, Dinas Pertanian biasanya melibatkan Dinas 
Perdagangan dan Industri dan Unit Layanan Sipil. Para penjaga toko diminta untuk 
tidak menjual barang berbahaya dan diberi peringatan; jika mereka terus melanggar 
hukum, barang bisa disita dan pemiliknya ditahan. Sejauh ini, belum ada yang ditahan.

• Badan TPHP tidak memiliki program untuk mengidentifikasi atau mencegah 
pencemaran pestisida, karena itu bukan tugas utama mereka. Namun, pada 
prinsipnya mereka sepakat bahwa harus ada program di masa depan.

• Untuk mengontrol distribusi pupuk non-subsidi, jika pupuk tidak habis 
di pasaran, distributor wajib menariknya dari peredaran sehingga tidak 
disalahgunakan. Mengenai kontrol distribusi pupuk non-subsidi, pemerintah 
meminta distributor untuk menarik sisa pupuk dari pasar. Ini untuk menghindari 
kesalahan penggunan. Perusahaan pupuk dapat menangguhkan izin mereka, 
jika distributor tidak mematuhinya.
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• Sedangkan pupuk bersubsidi, jarang sekali tersisa, karena kuota selalu berdasarkan 
permintaan / kebutuhan. Kendala yang dihadapi biasanya pupuk sudah lama 
disimpan di distributor / toko jika petani sudah menebusnya dalam waktu lama, 
karena belum memiliki biaya penebusan.

• Pengawasan berfokus pada mengamati sirkulasi pupuk dan pestisida yang telah 
kedaluwarsa, karena dilarang beredar karena mengandung senyawa berbahaya. 
Pupuk dan pestisida ini disimpan di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) untuk 
dihancurkan atau diambil kembali oleh distributor untuk dimusnahkan sesuai 
dengan SOP masing-masing.

Wawancara dengan Divisi Provinsi Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Limbah, DLH 

DLH menganggap pestisida sebagai bagian dari limbah B3, jika ianya tidak digunakan 
sesuai prosedur, terutama jika residu atau wadah penyimpanan dibuang begitu saja ke 
lingkungan. Wadah dan sisa pestisida sebaiknya tidak langsung dibuang; mereka harus 
disimpan dengan benar, karena berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Idealnya, 
pengemasan, wadah dan sisa pestisida harus ditempatkan dalam wadah tahan air dan 
dikubur di tanah yang jauh dari sumber air minum; dan tidak di daerah yang rawan 
banjir atau memiliki muka air yang tinggi. Atau, DLH dapat mengumpulkannya dan 
mengirimkannya ke TPS atau menghancurkannya di lembaga resmi dan bersertifikat.

• Sayangnya, Kalimantan Tengah belum memiliki insinerator bersertifikat dan berlisensi. 
Pestisida seperti limbah B3 lainnya, biasanya dikirim ke Jakarta atau dimusnahkan di 
Kalimantan Timur.

• Pengiriman limbah B3 kini lebih mudah karena perusahaan tersedia yang memiliki izin 
pengiriman dan penyimpanan (TPS), seperti PT. Semesta Langgeng Sentosa.

• Sesuai dengan tugas dan fungsi utama yang terkait dengan penggunaan pestisida, 
DLH hanya memantau aspek lingkungan. DLH hanya akan menyelidiki laporan 
tentang penyimpangan dalam penggunaan atau kasus-kasus pencemaran pestisida 
yang dilaporkan oleh masyarakat, LSM atau perusahaan. Tim Pemantau Lingkungan 
akan datang dan mengambil sampel, dan kemudian penyelia mereka akan 
merekomendasikan penyitaan, penahanan atau mengeluarkan peringatan kepada 
tersangka pelaku jika polusi pestisida terbukti.

Wawancara dengan Dinas Perdagangan dan Industri Provinsi, Perlindungan Konsumen 
dan Perdagangan Domestik

• Tugas dan tanggung jawab dinas hanya terkait distribusi, perizinan, dan pengawasan 
pestisida kimia dan pupuk (bersubsidi dan tidak bersubsidi) bersifat lintas sektoral. 
Dinas Perdagangan dan Industri bertanggung jawab untuk pengawasan dan 
pembinaan. Ini memberikan panduan dan pengawasan dengan pergi ke lapangan dan 
bertemu dengan pedagang dan penjual pestisida atau pupuk.

• Bimbingan dan pengawasannya lebih terfokus pada pemantauan pupuk bersubsidi 
karena lebih rentan terhadap penipuan oleh distributor yang mengubah kemasan 
dan menjualnya dengan harga non-subsidi. Untuk mencegah hal ini, pemerintah 
sekarang memproduksi pupuk bersubsidi dengan warna yang berbeda, sehingga 
tidak dapat disalahgunakan.

• Pupuk bersubsidi sangat jarang tersisa karena produksi dan distribusi didasarkan pada 
permintaan.
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• Pestisida dianggap bahan berbahaya dan peredarannya terbatas, artinya barang yang 
beredar harus memiliki izin yang ketat dan merujuk pada SOP tertentu.

• Pengendalian pestisida dilakukan dengan lisensi dan harga. Pengawasan tidak terlalu 
intensif karena Badan Perdagangan dan Industri harus memantau banyak hal lainnya. 
Pengawasan pestisida sebagian besar dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan 
karena ini lebih terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Aksi untuk Polusi Pestisida dari Badan Pertanian dan Perkebunan 

a. Jangka Pendek (1 – 2 tahun)

1. Mengintegrasikan hasil Rencana Aksi Kesehatan dan Polusi (HPAP) ke dalam 
program kerja dan anggaran pembangunan daerah atau Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Tengah

• Bappedalitbang, sebagai koordinator dalam mempersiapkan Rencana Aksi 
Kesehatan dan Polusi (HPAP), secara resmi mengusulkan rencana aksi sebagai 
input dan referensi untuk menyiapkan revisi RPJMD.

• Bappedalitbang membantu proses revisi RPJMD.

• Melaksanakan hasil HPAP dalam rencana kerja masing-masing institusi atau 
layanan terkait.

2. Diseminasi informasi dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran pemerintah 
daerah, masyarakat dan perusahaan tentang dampak lingkungan & kesehatan 
dari polusi pestisida; kampanye untuk menggunakan pestisida alami, pentingnya 
menggunakan pestisida sesuai dengan prosedur, dan penggunaan Personal 
Protection Equipment (ADP) sehubungan dengan keselamatan kesehatan kerja

• Sosialisasi dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 
petani, pemerintah daerah dan perusahaan tentang bahaya pencemaran 
pestisida kimia dan pentingnya menggunakan pestisida alami.

• Penjangkauan edukasi tentang pentingnya menggunakan pestisida sesuai 
dengan prosedur standar yang sesuai dan penggunaan ADP ketika bekerja 
dengan masyarakat (petani) dan pekerja perusahaan perkebunan (atau prinsip 
K3 - Keamanan, Kesehatan, Keselamatan).

3. Mengintensifkan pemantauan dan pengawasan distribusi pestisida ilegal dan 
pestisida yang mengandung zat berbahaya atau terlarang, terutama DDT atau jenis 
pestisida yang mengandung organoklorin.

• Merevitalisasi Tim Pengawasan yang ada dengan menyediakan kebutuhan 
pelatihan yang relevan, mengganti anggota lama / tidak aktif, mengganti 
dengan memberikan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan.

• Melakukan pemantauan dan pengawasan berkala atas distribusi dan penjualan 
pestisida ilegal dan yang mengandung zat berbahaya, misalnya, DDT 
organoklorin ke dealer, penjual (kios / toko).

• Mengintensifkan pemantauan dan pengawasan rutin terhadap penggunaan 
pestisida berbahaya di perkebunan.
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4. Mengumpulkan data tentang perkiraan total penggunaan pestisida oleh petani dan 
perusahaan, sebagai indikator tingkat dan jumlah pencemaran pestisida di wilayah 
Kalimantan Tengah.

• Mengumpulkan data tentang sirkulasi pestisida di pasar umum.

• Mengumpulkan data tentang penggunaan pestisida oleh petani dan 
perusahaan.

• Kumpulkan data tentang jumlah dan penyimpanan pestisida yang telah 
kadaluwarsa, termasuk perawatan untuk pengemasan dan residu pestisida.

b. Jangka Menengah (3 – 5 tahun)

1. Mengintensifkan pengawasan terus menerus terhadap peredaran pestisida ilegal 
dan yang mengandung zat berbahaya dan terlarang, terutama yang mengandung 
DDT atau jenis pestisida yang mengandung organoklorin.

• Melakukan pemantauan dan pengawasan berkala terhadap distribusi dan 
penjualan pestisida ilegal dan yang mengandung zat berbahaya, seperti DDT, 
organoklorin, ke dealer dan penjual (kios / toko).

• Mengintensifkan pemantauan dan pengawasan rutin terhadap penggunaan 
pestisida berbahaya ke perusahaan perkebunan.

2. Melanjutkan sosialisasi dan pendidikan tentang dampak lingkungan dan kesehatan 
dari polusi pestisida; kampanye untuk penggunaan pestisida alami dan penerapan 
pestisida yang sesuai, dan penggunaan peralatan pelindung pribadi (K3 - pekerjaan 
keselamatan kesehatan opsional).

• Melanjutkan peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang dampak 
lingkungan dan kesehatan dari polusi pestisida, dan untuk penggunaan 
pestisida alami.

• Sosialisasi dan kampanye terus-menerus dan penerapan pestisida yang sesuai 
dan penggunaan peralatan perlindungan diri, bekerja dengan prinsip K3.

3. Pemerintah daerah mengembangkan rencana yang terukur dan ditargetkan terkait 
dengan pengurangan penggunaan pestisida kimia dan melarang penggunaan 
pestisida yang dilarang dan berbahaya bagi perusahaan perkebunan dan petani 
(masyarakat).

• Menganalisis data tentang penggunaan pestisida, jumlah pengguna dan 
distribusinya, termasuk pestisida yang sudah kadaluwarsa dan perilaku 
masyarakat terkait dengan pengelolaan pengemasan dan residu pestisida.

• Mengembangkan rencana kerja untuk pengelolaan penggunaan pestisida yang 
lebih baik, termasuk meningkatkan penggunaan pestisida nabati dan mengelola 
pestisida yang sudah kadaluwarsa, pengemasan dan residu pestisida.

• Melaksanakan rencana kerja untuk pengelolaan penggunaan pestisida 
yang lebih baik, termasuk meningkatkan penggunaan pestisida nabati dan 
pengelolaan pestisida, kemasan, dan residu pestisida yang sudah kadaluwarsa.
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c. Jangka Panjang (6 – 10 tahun)

1. Pemerintah mengalokasikan dana penelitian untuk melihat dampak kesehatan dan 
ekonomi dari polusi pestisida di pertanian dan perkebunan, dan untuk menemukan 
pestisida alami yang lebih efektif.

• Melakukan penelitian tentang dampak kesehatan dan kerugian ekonomi akibat 
polusi pestisida.

• Melakukan penelitian untuk menemukan jenis pestisida alami yang lebih aman 
dan efektif.

2. Menyelaraskan program kerja serupa antara instansi terkait, sehingga tidak ada 
kesenjangan atau tumpang tindih intervensi di suatu daerah.

• Bentuk Forum Kerja untuk berbagi dan mengintegrasikan program kerja untuk 
mengurangi penggunaan pestisida.

• Melakukan pertemuan Forum Kerja rutin untuk berbagi dan menyelaraskan 
program kerja untuk menangani pestisida.

3. Terus melakukan sosialisasi dan melanjutkan pendidikan tentang; kampanye untuk 
penggunaan pestisida alami dan penerapan pestisida yang sesuai dan penggunaan 
ADP untuk perlindungan diri.

• Melanjutkan peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang dampak 
lingkungan dan kesehatan dari polusi pestisida, dan untuk penggunaan 
pestisida alami.

• Melanjutkan sosialisasi dan kampanye, penerapan pestisida yang sesuai, dan 
penggunaan alat pelindung diri, bekerja dengan prinsip-prinsip K3 (Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja).

4. Pemerintah daerah telah mulai meningkatkan kapasitas dan memberikan 
perlindungan dan keselamatan tenaga kerja bagi petani.

• Pemerintah mengumpulkan data petani - jumlah dan distribusi, dan kondisi K3 
untuk petani di sektor informal dan formal di Kalimantan Tengah.

• Pemerintah membuat program kerja untuk meningkatkan kapasitas masyarakat 
dan petani terhadap penggunaan pestisida kimia, penggunaan Alat Pelindung 
Diri (APD) di tempat kerja, dan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja lainnya.

• Pemerintah daerah mulai memberikan perlindungan tenaga kerja kepada petani 
dan pekerja di luar pertanian.     
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13. Ringkasan Rencana Aksi

Berikut ini adalah rekomendasi utama untuk tindakan yang muncul dari Proses Proyek 
HPAP Kalimantan Tengah.

Kebijakan

Komitmen politik tingkat tinggi diperlukan untuk mengatasi tantangan kesehatan 
masyarakat dari pencemaran di Kalimantan. Pencemaran prioritas  harus diarusutamakan 
ke dalam pengambilan keputusan di semua lembaga dan tingkat pemerintahan yang 
relevan. Intervensi dari prioritas yang disepakati, program pengurangan dampak 
kesehatan harus dimasukkan dalam rencana pembangunan regional mitra pemerintah, 
dan harus mencakup akademisi, program CSR perusahaan, dan LSM. Ini penting 
karena pembangunan daerah tidak hanya mengejar aspek ekonomi dan infrastruktur. 
Pembangunan berbasis kelestarian lingkungan sangat penting untuk memastikan bahwa 
lingkungan Kalimantan Tengah bermanfaat bagi generasi mendatang.

Ketika kebijakan dikeluarkan yang mempertimbangkan aspek lingkungan, maka program 
kerja untuk mengurangi dampak kesehatan dari polusi dapat diintegrasikan ke dalam 
rencana kerja, yang dalam hal ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kalimantan Tengah.

Pemerintah provinsi harus memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia dan 
infrastruktur yang memadai untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan perekonomian.

Pencemaran Asap dari Kebakaran Hutan dan Lahan

Penanganan bencana kabut asap di Indonesia, termasuk Kalimantan Tengah, masih 
terfokus pada manajemen bencana, dan tidak memaksimalkan pencegahan kebakaran 
hutan dan lahan gambut. Pemerintah hanya dapat mengeluarkan dana jika setidaknya 
dua kabupaten mengeluarkan panggilan darurat bencana, yang berarti bahwa polusi asap 
menumpuk sementara menunggu tanggapan. Di daerah dengan gambut yang luas di 
Kalimantan Tengah, sulit untuk menangani kebakaran dengan cepat.

Ke depan, pemerintah Indonesia dan Kalimantan Tengah akan mengeluarkan kebijakan 
untuk memungkinkan program pencegahan kebakaran hutan. Ini harus mengurangi 
tingkat polusi asap dan dampak kesehatan di masyarakat.

Pencemaran Merkuri dalam PESK

Pemerintah di tingkat nasional telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan 
mengurangi dan menghentikan penggunaan merkuri beracun. Saat ini, ia sedang 
mempersiapkan Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk Penghapusan Penggunaan Merkuri. 
Pemerintah Kalimantan Tengah sendiri saat ini sedang mempersiapkan Rencana Aksi 
Daerah (RAD), yang nantinya akan diperkenalkan di tingkat kabupaten dan kota, terutama 
di daerah-daerah di mana PESK merupakan mata pencaharian utama masyarakat.
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Pencemaran Pestisida di Pertanian dan Perkebunan

Di masa depan, pemerintah Kalimantan Tengah diharapkan untuk mengeluarkan 
kebijakan regional untuk mengelola penggunaan pestisida di perkebunan dan pertanian. 
Ini dapat menjadi dasar untuk mengintegrasikan rencana kerja dalam RPJMD Kalimantan 
Tengah dengan rencana kerja dari badan-badan layanan terkait.

Instansi Pemerintah dan Pihak Terkait

Mekanisme resmi pemerintah harus dibentuk untuk mengoordinasikan promosi, 
pemantauan, dan pelaporan kemajuan dalam menangani masalah kesehatan dan polusi. 
Ini bisa berupa forum kerja atau konsorsium, yang nantinya memiliki mandat dan sumber 
daya untuk bekerja di lembaga-lembaga pemerintah dan dengan kelompok-kelompok 
non-pemerintah dalam mengelola dan mengurangi atau menghilangkan dampak pada 
kesehatan dari polusi.

Rencana Tindak Lanjut

Langkah penting berikutnya adalah menindaklanjuti proses perencanaan strategis HPAP 
sejauh ini. Yang paling penting adalah mengintegrasikan hasil HPAP ini ke dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Tengah, dan memiliki 
Rencana Tindak Lanjut yang dilaksanakan melalui rencana kerja lembaga dan dinas 
terkait, termasuk akademisi, LSM, dan perusahaan yang beroperasi sini. Tanggung jawab 
untuk mengimplementasikan rancangan Rencana Aksi tidak hanya dengan pemerintah 
pusat dan daerah, tetapi juga mencakup masyarakat, akademisi, LSM dan OMS.

Tantangan

Dinamika / Perbedaan Politik dan Visi Misi Efektif / legislatif di Tingkat Nasional 
dan Provinsi Kalimantan Tengah

Proses HPAP mengungkapkan bahwa dinamika politik pemerintah dan visi dan misinya 
belum mencakup masalah lingkungan, terutama masalah polusi dan kesehatan. Ini 
adalah tantangan yang sangat serius di masa depan, dan oleh karena itu masalah ini 
harus disosialisasikan dan diadvokasi di lembaga eksekutif dan legislatif pemerintah, agar 
pencemaran menjadi perhatian bersama.

Tidak Ada Data

Studi HPAP ini dilakukan tanpa data dari pemerintah daerah. Tidak ada data yang terkait 
dengan dampak kesehatan dari tiga masalah polusi prioritas, apalagi dampak ekonomi. 
Oleh karena itu penelitian ini tidak dapat menunjukkan tingkat dampak kesehatan dan 
kerugian ekonomi kepada masyarakat dan pemerintah daerah dan nasional.
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Isolasi Sektoral dan Kurangnya Koordinasi antara tingkat Pemerintah, Akademisi, 
Bisnis dan LSM

Tidak ada forum koordinasi yang menjembatani kesenjangan komunikasi antara 
berbagai pihak terkait. Setiap pihak masih mempertahankan mentalitas silo, membuat 
implementasi program kerja untuk menangani dan mengurangi dampak kesehatan dari 
polusi terfragmentasi dan terputus-putus.

Kurangnya Sumber Daya Manusia dan Pendanaan

Terdapatnya kekurangan sumber daya manusia yang memahami konteks penanganan 
pencemaran dan dampak kesehatannya. Tidak ada ahli yang dapat mendiagnosis 
penyakit atau kematian yang disebabkan oleh pencemaran, terutama penyakit kronis 
yang disebabkan oleh pencemaran.

Pendanaan pemerintah terbatas dan sebagian besar difokuskan pada pembangunan 
infrastruktur. Untuk mengurangi dampak pencemaran dan kesehatan, kesadaran 
masyarakat tentang masalah ini harus diperkuat. Ini melibatkan investasi dalam 
pengembangan kapasitas masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, pendidikan 
dan kampanye, yang akan membuat masyarakat lebih memperhatikan dampak 
negatif pencemaran lingkungan, dan  untuk kemudian mengambil tindakan untuk   
membawa perubahan.
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Foto-foto Kegiatan Pertemuan Insiasi Proyek HPAP

Foto 1. Bu Mawarti PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup 

sedang memberikan sambutan dalam pembukaan 

kegiatan Inisiasi Rencana Aksi Kesehatan dan Pencemaran

Foto 3. Bu Budi sedang memberikan presentasi 

tentanga tujuan dan ruang lingkup  penelitian  

Rencana Aksi Kesehatan dan Pencemaran 

Foto 5 Suasana diskusi kelompok untuk menentukan 

proritas polusi yang akan disusun rencana aksinya. 

Foto 2. Suasana kegiatan pertemuan Inisiasi Rencana 

Aksi Kesehatan dan Pencemaran

Foto 4. Witni sedang memberikan presentasi tentang 

Jenis-jenis Pencemaran di Kalimantan Tengah.

Foto 6. Peserta sedang mennyampaikan alasan memilih 

prioritas polusi dalam diskusi kelompok  menentukan 

proritas polusi yang akan disusun rencana aksinya. 



98 | Rencana Aksi Kesehatan dan Pencemaran Provinsi Kalimantan Tengah - Yayasan Tambuhak Sinta 2019

Pertemuan Forum Kerja Penyusunan Rencana Aksi 
Kesehatan untuk Pencemaran Asap dari Karhutla

Foto 1. Pertemuan dibuka dengan sambutan 

oleh Pak Bardolf Paul (YTS) dan Bu Minne dari 

Bappedalitbang Provinsi Kalimantan

Foto 3.  Presentasi dari Dr. Ferry Irawan terkait 

dengan dampak kesehatan pencemaran asap. 

Foto 5 Peserta dari Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Tengah sedang mempresentasikan hasil 

FGD mereka.  

Foto 2.  Presentasi dari BPBD Kota Palangka Raya 

terkait program kerja penanganan bencana asap

Foto 4. Suasana FGD dari akademisi Universitas 

Muhammadiyah Palangkaraya 

Foto 6. Semua peserta melakukan sesi foto bersama 

setelah kegiatan selesai.  
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Pertemuan Forum Kerja Penyusunan Rencana Aksi 
Kesehatan untuk Pencemaran Merkuri dan Pestisida

Foto 1. Pertemuan dibuka dengan sambutan 

oleh Pak Bardolf Paul (YTS) dan Bu Minne dari 

Bappedalitbang Provinsi Kalimantan

Foto 3.  Presentasi dari Dr. Ferry Irawan terkait 

dengan dampak kesehatan pencemaran merkuri 

dan pestisida

Foto 5 Peserta dari Dinas ESDM  Kalimantan Tengah 

sedang melakukan FGD untuk menyusun rancangan 

rencana aksi pencemaran merkuri  

Foto 2.  Presentasi Witni dari YTS terkait pengantar 

proyek HPAP Kalimantan Tengah

Foto 4. Suasana FGD dari akademisi dan NGOs terkait 

rencana aksi kesehatan merkuri dan pestisida 

Foto 6. Bu Eralita dari Dinas Kesehatan sedang 

mempresentasikan hasil FGD kelompok support / dinas 

lintas sektor. 
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Pertemuan Akhir Finalisasi Rencana Aksi Kesehatan 
dan Pencemaran Provinsi Kalimantan Tengah

Foto 1. Pertemuan Final proyek HPAP dibuka oleh sambutan 

Bu Budi Susilorini Direktur Pure Earth  Indonesia dan Bu Mini 

dari Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah

Foto 3 Presentasi Witni dari YTS tentang  draft 

rancangan rencana aksi kesehatan dari HPAP 

Kalimantan Tengah

Foto 5 FGD untuk dinas teknis polusi merkuri dari 

sector PESK (Pertambangan Emas Skala Kecil)  

Foto 2.  Suasana Pertemuan Final proyek HPAP 

Kalimantan Tengah

Foto 4. Suasana FGD untuk dinas teknis polusi asap 

dari kebakaran hutan dan lahan / gambut 

Foto 6. Fasilitator sedang menempelkan hasil masukan 

dari para peserta untuk menindaklajuti proyek HPAP 

Kalimantan Tengah 
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Daftar Hadir
Pertemuan Inisiasi Proyek HPAP Kalimantan Tengah, 27 Maret 2020
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Pertemuan Forum Kerja – Penyusunan Rencana Aksi Kesehatan 
Pencemaran Asap dari Kebakaran Hutan dan Lahan / Gambut,       
23 Mei 2019
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Pertemuan Forum Kerja – Penyusunan Rencana Aksi Keseha-
tan Pencemaran Merkuri dan Pestisida di Kalimantan Tengah,                
9 Juli 2019 
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Pertemuan Akhir Proyek HPAP Kalimantan Tengah, 6 Agustus 2019
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Matrix Hasil FGD - Pertemuan Akhir, Finalisasi 
Draft Rencana Aksi Kesehatan & Pencemaran 
(HPAP) di Kalimantan Tengah
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1.  Isu pencemaran prioritas pertama - Asap dari Kebakaran Hutan dan 
Lahan / Gambut (Karhutla)

Kegiatan Sub-kegiatan
Hasil yang 
diharapkan

Dinas 
Koordinator

Pihak yang 
berkolaborasi

Mengintegrasikan 
hasil proyek 
penelitian HPAP 
(Rencana Aksi 
Kesehatan dan 
Polusi) ke dalam 
rencana kerja 
daerah  atau 
RPJMD Provinsi 
Kalimantan Tengah 
dan kabupaten / 
kota

Bappedalitbang secara 
resmi mengusulkan 
dokumen HPAP untuk 
digunakan sebagai 
referensi dalam 
mempersiapkan revisi 
RPJMD Kalimantan 
Tengah

Hasil HPAP secara 
resmi digunakan 
sebagai input / 
referensi pada 
revisi RPJMD 
Kalimantan Tengah. 
Definisi resmi, 
berarti ada surat 
memorandum 
resmi dari 
Bappedalitbang 
atau Sekretaris 
Daerah.

Bappedalitbang

“Pemerintahan Daerah 
Provinsi Kalimantan 
Tengah (Multi Sector) 
 

Bappedalitbang 
mendampingi proses 
revisi RPJMD Provinsi 
Kalimantan Tengah

Melaksanakan hasil 
HPAP dalam rencana 
kerja masing-masng 
dinas / lembaga terkait 
termasuk yang kemudian 
diturunkan dalam RAD 
(Rencana Aksi Daerah) di 
kabupaten dan kota

Hasil HPAP 
diintegrasikan ke 
dalam RPJMD 
Provinsi Kalimantan 
Tengah dan 
diimplementasikan 
oleh dinas  / 
lembaga terkait 
dalam rencana 
kerja dan 
memperoleh 
pendanaan 
nasional / regional 
dan pemerintah di 
kabupaten / kota 
atau internasional 
(jika diperlukan).

Bappedalitbang 
provinsi, 
kabupaten & 
kota

DLH provinsi, Dinas 
Kehutanan, Dinas 
Kesehatan, BPBPK 
provinsi (Badan 
Penanggulangan 
Bencana  Daerah dan 
Pemadam Kebakaran) 
Dinas Pertanian, Dinas 
Perkebunan Provinsi, 
Dinas Sosial, Dewan 
Adat Dayak Kalimantan 
Tengah, LSM, DPRD 
Provinsi, Dinas 
Pertahanan, P&K -> Ini 
dimulai dari RPJMDes 
-terutama untuk 
Kebakaran Hutan dan 
Lahan

Penerima Manfaat

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah dan 13 kabupaten / kota

Perkiraan Pendanaan yang dibutuhkan

Seratus juta rupiah, atau (~US$ 7,400) untuk satu kali pertemuan

Sumber pendanaan yang diharapkan

Dana Desa, APBD Kabupaten (Anggaran Daerah), APBD Provinsi dalam Musrenbang (Diskusi 
untuk Pengembangan Rencana Kerja)

Jangka Pendek (1 - 2 tahun) ; A1
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Tantangan

i. Kabupaten / kota / kepentingan politik provinsi untuk mengintegrasikan program ke 
dalam RPJMD.

ii. Ketersediaan dana kegiatan  (walaupun ada dana tapi  terbatas).

iii. Pengawalan program ketika membahas anggaran di tingkat Dewan.

Catatan: Agar anggaran untuk bencana dapat digunakan pada tahap persiapan / perventif. Pergub yang 
Dibutuhkan (Peraturan Gubernur) / Perbup (Peraturan Bupati) disetujui oleh Dewan. 
 
Jadikan sistem pencegahan efektif. Sistem informasi, sistem mitigasi.”
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Kegiatan Sub-kegiatan
Hasil yang 
diharapkan

Dinas 
Koordinator

Pihak yang 
berkolaborasi

Diseminasi dan 
pendidikan untuk 
meningkatkan 
kesadaran 
masyarakat tentang 
dampak kebakaran 
hutan dan polusi 
asap; pentingnya 
pertanian dan 
pembukaan lahan 
tanpa pembakaran, 
dan perlindungan 
diri selama 
bencana asap

Diseminasi dan pendidikan 
untuk meningkatkan 
kesadaran masyarakat 
tentang dampak kebakaran 
hutan dan pencemaran 
asap

Pengetahuan 
dan kesadaran 
masyarakat tentang 
dampak kebakaran 
hutan dan 
pencemaran asap 
meningkat.

Dinas 
Kesehatan

DLH, Dinas Pendidikan 
& Olahraga, Dinas Sosial 
Provinsi & Kota, BPBPK 
Provinsi, DBPD (Badan 
Penanggulangan 
Bencana), DP3APPKB, 
Dinas Kesehatan, 
Dinas Kehutan, Dinas  
Perkebunan, Akademisi

Diseminasi dan pendidikan 
yang meningkatkan 
kesadaran masyarakat 
tentang pentingnya 
pembukaan lahan tanpa 
pembakaran. Posi teknis 
pembukaan lahan tanpa 
bakar adalah dengan 
pembersihana manual, 
atau pemakaian pestisida 
(tidak direkomndasikan)

Peningkatan 
pengetahuan / 
kesadaran publik 
dan perubahan 
perilaku dengan 
tidak membakar 
lahan untuk 
membuka 
perkebunan.

DLH

Diseminasi dan edukasi 
kepada masyarakat tentang 
pentingnya perlindungan 
diri untuk mengurangi 
dampak kesehatan dari 
polusi asap dari kebakaran 
hutan dan lahan / gambut

Kesadaran 
masyarakat 
meningkat dengan 
menjadi lebih 
sadar akan bahaya 
pencemaran asap 
bagi kesehatan 
manusia.

Dinas 
Kesehatan

Penerima Manfaat

Masyarakat umum, anak sekolah menengah / pelajar (i), ibu rumah tangga, dan petani dan 
perusahaan perkebunan di Kalimantan Tengah, di 5 kabupaten / kota.

Perkiraan Pendanaan yang dibutuhkan

Dana termasuk untuk media (brosur, selebaran, poster, spanduk), biaya sosialisasi, sekitar 
Rp1 miliar / tahun (~ US $ 74.074) untuk seluruh Kalimantan Tengah.

Sumber pendanaan yang diharapkan

APBD Kabupaten / kota (Anggaran Daerah), APBD provinsi, APBN (Anggaran Nasional), 
pendanaan internasional.

Jangka Pendek (1 - 2 tahun) ; A2
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Tantangan

i. Untuk meningkatkan pemahaman / perubahan perilaku dalam sosialisasi harus 
dilakukan berulang kali.

ii. Sulit untuk mengubah pola pikir bahwa membuka lahan dengan membakar lebih 
murah, tetapi dampak kesehatan dan kerugian ekonomi sangat besar.

iii. Ubah pola pembukaan lahan dari terbakar menjadi tanpa terbakar

Catatan dari Ibu Nelly Dalam jangka panjang, pemerintah daerah harus memiliki alat, sehingga masyarakat 
dapat meminjam atau menyewanya untuk membuka lahan tanpa membakar.

Alat sudah tersedia, terbatas. dan itu bisa direproduksi.
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Kegiatan Sub-kegiatan
Hasil yang 
diharapkan

Dinas 
Koordinator

Pihak yang 
berkolaborasi

Membangun 
komunikasi dan 
koordinasi lintas 
sektor yang 
efektif dengan 
mengembangkan 
/ mengaktifkan 
FPRB (Forum untuk 
Pengurangan Risiko 
Bencana), termasuk 
keterlibatan 
masyarakat dalam 
pencegahan 
dan pengelolaan 
bencana asap

Membangun komunikasi 
dan koordinasi lintas 
sektor yang efektif dengan 
mengembangkan / 
mengaktifkan FPRB (Forum 
Pengurangan Risiko 
Bencana)

Terciptanya sistem 
komunikasi dan 
koordinasi yang 
lebih efisien di 
FPRB sebagai 
tanggung jawab 
mereka terhadap 
lingkungan sekitar.

Sekretaris 
Provinsi dan 14 
kabupaten / kota.

Instansi terkait lainnya, 
TNI, Polisi, perusahaan, 
akademisi, Tokoh 
Masyarakat, dan LSM

Memulai keterlibatan 
masyarakat dalam 
pencegahan dan 
pengelolaan bencana 
kabut asap

Ada keterlibatan 
aktif masyarakat 
dalam pencegahan 
dan penanganan 
bencana kabut 
asap.

BPBPK Provinsi 
(Badan 
Penanggulangan 
Bencana dan 
Pemadam 
Kebakaran)

Penerima Manfaat

Masyarakat, pemerintah daerah dan perusahaan di 14 kabupaten / kota.

Perkiraan Pendanaan yang dibutuhkan

100 juta rupiah (~ IDR 7.400) untuk sekali pertemuan

Sumber pendanaan yang diharapkan

APBD Provinsi (Dana Daerah) 

Tantangan

i. Koordinasi telah dilakukan, tetapi belum efektif karena bencana asap melibatkan banyak 
pemegang kebijakan dan kepentingan politik.

ii. Pembentukan forum baru jika terjadi bencana darurat.

Jangka Pendek (1 - 2 tahun) ; A3
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Kegiatan Sub-kegiatan Hasil yang diharapkan
Dinas 
Koordinator

Pihak yang 
berkolaborasi

Membuat 
penegakan 
hukum efektif 
bagi pelaku 
kebakaran hutan

-

Berikan efek jera pada pelaku 
pembakaran lahan dan menjadi 
contoh bagi individu yang 
berniat menjadi pelaku

Petugas 
Pengawasan 
Lingkungan 
(PPLH) dan 
PPNS (Penyelidik 
Pegawai Negeri 
Sipil) dari DLH

Polisi dan Pengadilan 
Daerah

Berikan hukuman langsung 
kepada perusahaan yang 
terbukti membakar tanah atau 
membayar masyarakat untuk 
membakar tanah. Sanksi dapat 
berupa pencabutan izin dan 
larangan penanaman setelah 
kebakaran lahan selesai

Polisi dan 
pengacara

Petugas Pengawasan 
Lingkungan (PPLH) 
dan PPNS (Penyelidik 
Pegawai Negeri Sipil) 
dari DLH

Penerima Manfaat

Masyarakat, pemerintah daerah dan perusahaan di 14 kabupaten / kota.

Perkiraan Pendanaan yang dibutuhkan

Rp 500 juta (~US$ 37,037)

Sumber pendanaan yang diharapkan

APBD (Anggaran Daerah) provinsi / kabupaten & kota

Tantangan

i. Kurangnya sumber daya manusia dan sulit untuk mendapatkan bukti.

ii. Ini sangat sulit dilakukan karena masalah yang sangat rumit. Pemerintah takut 
melakukannya karena terkait dengan investasi di daerah

Jangka Pendek (1 - 2 tahun) ; A4
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Kegiatan Sub-kegiatan
Hasil yang 
diharapkan

Dinas 
Koordinator

Pihak yang 
berkolaborasi

Mengintensifkan 
sistem 
peringatan dini 
dan sistem 
komunikasi 
di antara para 
pemangku 
kepentingan 
utama, termasuk 
FPRB dan 
masyarakat dan 
pemerintah-
perusahaan-
masyarakat

Mengembangkan sistem 
peringatan dini dengan 
melibatkan semua pemerintah 
terkait, FPRB, perusahaan dan 
masyarakat

Adanya mekanisme 
sistem peringatan dini 
yang komprehensif 
yang melibatkan 
semua pihak terkait

BMKG (Badan 
Meteorologi 
Klimatologi 
dan Geofisika) 
Palangka Raya

DLH Provinsi, 
Badan 
Penanggulangan 
Bencana 
Pemadam 
Kebakaran, Dinas 
Pertanian, Dinas 
Kehutanan, Dinas 
Perkebunan, 
DPMD (Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
Daerah), PBS 
(Perusahaan 
Swasta Besar), 
DAD (Dewan Adat 
Dayak), LSM

Pengadaan peralatan untuk 
sistem peringatan dini dan 
peralatan pemadam kebakaran 
untuk berbagai pihak terkait 
termasuk masyarakat dengan 
menyediakan peralatan 
sederhana seperti kentongan 
atau sirene. Sementara itu, 
perusahaan diharuskan 
melakukan pengadaan sendiri

Ketersediaan 
peralatan sistem 
peringatan dini dan 
peralatan pemadam 
kebakaran sederhana 
untuk semua pihak 
yang terlibat

Memberikan pelatihan tentang 
pencegahan dan pengelolaan 
bencana kebakaran lahan dan 
penggunaan alat pemadam 
kebakaran kepada petugas 
terkait, FPRB dan masyarakat

Pihak terkait memiliki 
pengetahuan dan 
keterampilan untuk 
menggunakan sistem 
peringatan dini dan 
peralatan pemadam 
api

Penerima Manfaat

• Masyarakat, pemerintah daerah dan perusahaan

• Layanan Transportasi, Pedagang / Pengusaha, Sektor pendidikan.

Perkiraan Pendanaan yang dibutuhkan

Rp 50 miliar / tahun (~ US $ 3.700).

Sumber pendanaan yang diharapkan

APBD (Anggaran Daerah) provinsi / kabupaten & kota dan perusahaan.

Tantangan

Kurangnya sumber daya manusia, pengadaan dan pemeliharaan peralatan; tanggapan dari 
pemerintah, perusahaan dan / atau masyarakat.

Jangka Pendek (1 - 2 tahun) ; A5
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Kegiatan Sub-kegiatan
Hasil yang 
diharapkan

Dinas 
Koordinator

Pihak yang 
berkolaborasi

Penyebarluasan  
pendidikan 
untuk 
meningkatkan 
kesadaran 
masyarakat 
tentang dampak 
kebakaran hutan 
dan polusi asap; 
pentingnya 
pertanian dan 
pembukaan 
lahan tanpa 
pembakaran, 
dan 
perlindungan diri 
selama bencana 
asap

Terus melakukan sosialisasi dan 
edukasi untuk meningkatkan 
kesadaran masyarakat tentang 
dampak kebakaran hutan dan 
polusi asap

Meningkatnya 
pengetahuan dan 
kesadaran masyarakat 
tentang dampak 
kebakaran hutan dan 
polusi asap

DLH provinsi

DLH, Dinas Pendidikan 
& Olahraga, Dinas 
Sosial Provinsi 
& Kota, BPBPK, 
DPMD, DP3APPKB, 
Dinas  Kesehatan, 
Dinas Hutan, 
Dinas Perkebunan, 
Akademik / Universitas

Terus melakukan sosialisasi dan 
edukasi untuk meningkatkan 
kesadaran masyarakat tentang 
pentingnya pembukaan lahan 
tanpa pembakaran.

Peningkatan 
pengetahuan / 
kesadaran publik 
dan perubahan 
perilaku dengan tidak 
membakar lahan

DLH provinsi

Terus melakukan sosialisasi 
dan edukasi kepada 
masyarakat tentang pentingnya 
perlindungan diri untuk 
mengurangi dampak kesehatan 
dari polusi asap dari kebakaran 
hutan dan lahan / gambut

Kesadaran masyarakat 
meningkat: lebih sadar 
akan bahaya polusi 
asap bagi kesehatan

Dinas 
Kesehatan

Penerima Manfaat

Masyarakat umum, anak sekolah menengah / pelajar (i), ibu rumah tangga, dan petani dan 
perusahaan perkebunan di Kalimantan Tengah, di 4 kabupaten / kota.

Perkiraan Pendanaan yang dibutuhkan

Dana termasuk untuk media (brosur, selebaran, poster, spanduk), biaya sosialisasi, sekitar  
Rp1 miliar / tahun (~ US $ 74.074) untuk seluruh Kalimantan Tengah.

Sumber pendanaan yang diharapkan

Kota / kabupaten, APBD, ABPD provinsi, APBN, pendanaan internasional.

Tantangan

i. Untuk meningkatkan pemahaman / perubahan perilaku dalam sosialisasi harus dilakukan 
berulang kali.

ii. Sulit untuk mengubah pola pikir bahwa membuka lahan dengan membakar lebih murah, 
tetapi dampak kesehatan dan kerugian ekonomi sangat besar.

iii. Ubah pola pembukaan lahan dari terbakar menjadi tanpa terbakar

Catatan dari Ibu Nelly Dalam jangka panjang, pemerintah daerah harus memiliki alat, sehingga masyarakat 
dapat meminjam atau menyewanya untuk membuka lahan tanpa membakar. 
 
Alat sudah tersedia, terbatas. dan itu bisa direproduksi.

Jangka Menengah ( 3 - 5 Tahun ) ; B1
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Kegiatan Sub-kegiatan Hasil yang diharapkan
Dinas 
Koordinator

Pihak yang 
berkolaborasi

Mengevaluasi dan 
memperbarui Rencana 
Aksi dan Rencana 
Kontinjensi untuk 
Kebakaran Hutan 
dan Lahan / Gambut 
Provinsi Kalimantan 
Tengah

-

Rencana Aksi dan 
Rencana Kontinjensi 
untuk Kebakaran Hutan 
dan Lahan / Gambut 
Provinsi Kalimantan 
Tengah diperbarui sesuai 
dengan konteks dan 
kondisi regional terkini

BPBPK (Badan 
Penanggulangan 
Bencana dan 
Kebakaran 
Provinsi)

Lini pemerintahan / 
layanan terkait dengan 
Provinsi Kalimantan 
Tengah, akademisi, 
CSR Perusahaan, dll.

Penerima Manfaat

Masyarakat umum, anak sekolah menengah / pelajar (i), ibu rumah tangga, dan petani serta 
perusahaan perkebunan di Kalimantan Tengah, di 14 kabupaten / kota.

Perkiraan Pendanaan yang dibutuhkan

Rp3 miliar untuk 6 tahun (~ US $ 222.222).

Sumber pendanaan yang diharapkan

APBD, dan dana dari pihak ketiga (perusahaan dll).

Tantangan

Kurangnya data yang dibutuhkan dari RPJMD sebelumnya

Jangka Menengah ( 3 - 5 Tahun ) ; B2
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Kegiatan Sub-kegiatan
Hasil yang 
diharapkan

Dinas 
Koordinator

Pihak yang 
berkolaborasi

Penyebarluasan  
pendidikan 
untuk 
meningkatkan 
kesadaran 
masyarakat 
tentang dampak 
kebakaran hutan 
dan polusi asap; 
pentingnya 
pertanian dan 
pembukaan 
lahan tanpa 
pembakaran, 
dan 
perlindungan diri 
selama bencana 
asap

Terus melakukan sosialisasi dan 
edukasi untuk meningkatkan 
kesadaran masyarakat tentang 
dampak kebakaran hutan dan 
polusi asap

Meningkatnya 
pengetahuan dan 
kesadaran masyarakat 
tentang dampak 
kebakaran hutan dan 
polusi asap

DLH provinsi

DLH, Dinas Pendidikan 
& Olahraga, Dinas 
Sosial Provinsi 
& Kota, BPBPK, 
DPMD, DP3APPKB, 
Dinas  Kesehatan, 
Dinas Hutan, 
Dinas Perkebunan, 
Akademik / Universitas

Terus melakukan sosialisasi dan 
edukasi untuk meningkatkan 
kesadaran masyarakat tentang 
pentingnya pembukaan lahan 
tanpa pembakaran.

Peningkatan 
pengetahuan / 
kesadaran publik 
dan perubahan 
perilaku dengan tidak 
membakar lahan

DLH provinsi

Terus melakukan sosialisasi 
dan edukasi kepada 
masyarakat tentang pentingnya 
perlindungan diri untuk 
mengurangi dampak kesehatan 
dari polusi asap dari kebakaran 
hutan dan lahan / gambut

Kesadaran masyarakat 
meningkat: lebih sadar 
akan bahaya polusi 
asap bagi kesehatan

Dinas 
Kesehatan

Penerima Manfaat

Masyarakat umum, anak sekolah menengah / pelajar (i), ibu rumah tangga, dan petani dan 
perusahaan perkebunan di Kalimantan Tengah, di 4 kabupaten / kota.

Perkiraan Pendanaan yang dibutuhkan

Dana termasuk untuk media (brosur, selebaran, poster, spanduk), biaya sosialisasi, sekitar  
Rp1 miliar / tahun (~ US $ 74.074) untuk seluruh Kalimantan Tengah.

Sumber pendanaan yang diharapkan

Kota / kabupaten, APBD, ABPD provinsi, APBN, pendanaan internasional.

Tantangan

i. Untuk meningkatkan pemahaman / perubahan perilaku dalam sosialisasi harus dilakukan 
berulang kali.

ii. Sulit untuk mengubah pola pikir bahwa membuka lahan dengan membakar lebih murah, 
tetapi dampak kesehatan dan kerugian ekonomi sangat besar.

iii. Ubah pola pembukaan lahan dari terbakar menjadi tanpa terbakar

Catatan dari Ibu Nelly Dalam jangka panjang, pemerintah daerah harus memiliki alat, sehingga masyarakat 
dapat meminjam atau menyewanya untuk membuka lahan tanpa membakar. 
 
Alat sudah tersedia, terbatas. dan itu bisa direproduksi.

Jangka Panjang ( 6 - 10 Tahun ) ; C1
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Kegiatan Sub-kegiatan
Hasil yang 
diharapkan

Dinas 
Koordinator

Pihak yang 
berkolaborasi

Mengintegrasikan 
/ memasukkan 
materi tentang 
pentingnya tidak 
membakar lahan, 
dan bahaya 
polusi asap untuk 
kesehatan & 
lingkungan di 
kurikulum sekolah

Mengembangkan 
materi pelajaran terkait 
dengan pentingnya tidak 
membakar lahan, dan 
bahaya polusi asap untuk 
kesehatan & lingkungan 
untuk sekolah dasar dan 
menengah

Anak-anak sebagai 
generasi penerus 
memiliki pemahaman 
tentang pentingnya 
tidak membakar tanah, 
dan bahaya polusi 
asap bagi kesehatan & 
lingkungan

Dinas Pendidikan

DLH (Dinas 
Pendidikan), 
DP3APPKB (Dinas 
Pemberdayaan 
Perempuan untuk 
Perlindungan Anak 
dalam Kontrol 
Penduduk dan 
Keluarga Berencana), 
Dinas  Kesehatan, 
Akademik dan CSR 
Korporat

Menguji materi pelajaran 
pendidikan yang terkait 
dengan pentingnya tidak 
membakar lahan, dan 
bahaya polusi asap untuk 
kesehatan & lingkungan 
untuk sekolah dasar dan 
menengah

Mengintegrasikan materi 
pelajaran yang terkait 
dengan pentingnya tidak 
membakar lahan, dan 
bahaya polusi asap untuk 
kesehatan & lingkungan 
untuk sekolah dasar dan 
menengah

Penerima Manfaat

Pejabat sekolah, siswa sekolah dasar & menengah dan masyarakat umum di 14 kabupaten / 
kota.

Perkiraan Pendanaan yang dibutuhkan

Sekolah Adiwiyata (Sekolah peduli lingkungan) Rp. 200 juta / tahun (~ US $ 14.815), Sekolah 
Ketahanan Bencana Rp. 200 juta / tahun (~ US $ 14.815)> anggaran untuk 1 provinsi?

Sumber pendanaan yang diharapkan

Sekolah Adiwiyata (Sekolah peduli lingkungan) Rp. 200 juta / tahun (~ US $ 14.815), Sekolah 
Ketahanan Bencana Rp. 200 juta / tahun (~ US $ 14.815)> anggaran untuk 1 provinsi?

Tantangan

• Butuh waktu lama untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dan perlu diuji terlebih 
dahulu. > Dikembangkan dan disetujui di tingkat provinsi? Atau, apakah harus melalui 
tingkat nasional.

• Sekarang, belum masuk ke kurikulum sekolah.

Jangka Panjang ( 6 - 10 Tahun ) ; C2
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Kegiatan Sub-kegiatan Hasil yang diharapkan
Dinas 
Koordinator

Pihak yang 
berkolaborasi

Mengembangkan 
penelitian tentang 
risiko polusi asap 
dalam kesehatan 
masyarakat dan 
menganalisis 
kebutuhan obat-
obatan, peralatan 
medis dan fasilitas 
kesehatan dalam 
kaitannya dengan 
kesiapan dan 
perawatan selama 
dan setelah 
bencana asap.

Mengumpulkan data 
tentang dampak kesehatan 
dari polusi asap dari 
kebakaran hutan dan 
gambut / gambut (jumlah 
ISPA dan penyakit kronis 
lainnya, serta jumlah 
kematian yang disebabkan)

Ketersediaan data 
penelitian tentang 
risiko polusi asap 
pada kesehatan dapat 
digunakan dalam 
sosialisasi / pendidikan 
publik.

Bappedalitbang

Layanan 
Kesehatan, 
DLH (Badan 
Lingkungan 
Hidup), 
Universitas, LSM 
(Nasional & 
Internasional)

Mengembangkan 
penelitian tentang dampak 
kerugian ekonomi yang 
disebabkan oleh polusi 
asap dan kebakaran hutan 
dan lahan.

Data penelitian yang 
tersedia tentang risiko 
kerugian ekonomi akibat 
kebakaran hutan dan 
lahan dapat digunakan 
selama sosialisasi / 
pendidikan kepada 
masyarakat.

Mengembangkan 
penelitian yang 
menganalisis kebutuhan 
obat-obatan, peralatan 
medis dan fasilitas 
kesehatan sebagai 
kesiapan dan perawatan 
selama dan setelah 
bencana asap.

Ketersediaan data obat-
obatan, peralatan medis 
dan fasilitas digunakan 
sebagai referensi untuk 
persiapan sebelum 
musim kemarau datang 
sebagai kesiapan dan 
perawatan selama dan 
setelah bencana asap.

Penerima Manfaat

Masyarakat dan pemerintah daerah di 14 kabupaten / kota.

Perkiraan Pendanaan yang dibutuhkan

1,5 triliun  (~ US $ 1.111.111) untuk 3 penelitian.

Sumber pendanaan yang diharapkan

APBD, APBN, Pihak Ketiga (dana internasional).

Tantangan

Waktu yang dibutuhkan relatif lama, proses perizinannya cukup panjang, kualitas dan 
kuantitas sumber daya manusia di Kalimantan Tengah untuk melakukan penelitian         
masih kurang.

Jangka Panjang ( 6 - 10 Tahun ) ; C3
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Kegiatan Sub-kegiatan
Hasil yang 
diharapkan

Dinas 
Koordinator

Pihak yang 
berkolaborasi

Pengadaan alat 
berat untuk 
pembukaan lahan 
yang bisa disewa 
oleh masyarakat

Ketersediaan alat berat 
seperti excavator 
yang bisa disewa 
/ dipinjamkan ke 
masyarakat untuk 
pembukaan lahan

Dinas Pekerjaan 
Umum

Dinas Pertanian di 14 
kabupaten / kota

Penerima Manfaat

Masyarakat dan petani di 14 kabupaten / kota

Perkiraan Pendanaan yang dibutuhkan

(belum diketahui)

Sumber pendanaan yang diharapkan

(belum diketahui)

Tantangan

Pengadaan alat berat sangat mahal. Pengadaan juga harus diikuti oleh kesiapan untuk 
pemeliharaan dan perawatan oleh layanan / lembaga terkait.

Jangka Panjang ( 6 - 10 Tahun ) ; C4
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2.  Isu pencemaran prioritas kedua - Merkuri dari Sektor Pertambangan 
Emas Skala Kecil (PESK)

Jangka Pendek (1 - 2 tahun) ; A1

Kegiatan Sub-kegiatan Hasil yang diharapkan
Dinas 
Koordinator

Pihak yang 
berkolaborasi

Mengintegrasikan 
hasil Rencana 
Aksi Kesehatan 
dan Polusi (HPAP) 
ke dalam RPJMD 
Kalimantan Tengah 
sebagaimana 
diamanatkan oleh 
Peraturan Presiden 
nomor 21 tahun 
2019 tentang 
pengurangan 
rencana aksi 
nasional menjadi 
RAD (Rencana 
Aksi Daerah) untuk 
menghentikan 
penggunaan 
merkuri.

Bappedalitbang secara 
resmi mengusulkan 
dokumen tentang hasil 
Rencana Aksi Kesehatan 
dan Polusi (HPAP) untuk 
digunakan sebagai 
referensi dalam persiapan 
revisi RPJMD (Rencana 
Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah) 
Kalimantan Tengah

Hasil HPAP secara resmi 
digunakan sebagai 
input / referensi pada 
RPJMD yang direvisi. 
Definisi resmi, berarti 
ada memorandum resmi 
dari Bappedalitbang 
atau Sekretaris Daerah 
(Sekda)

 
Bappedalitbang 
Provinsi

Sekretaris 
Daerah,Dinas  dan 
Instansi terkait 
dengan DLH 
(Departemen 
Lingkungan, 
ESDM (Dinas 
Sumber Daya 
Mineral), Dinas  
Perdagangan & 
Industri, Dinas 
Kesehatan, Dinas 
Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi, 
Dinas 
Koperasi,Dinas  
Kehutanan, 
Akademisi, LSM)

Bappedalitbang 
membantu proses 
penyusunan revisi RPJMD 
Kalimantan Tengah

Menerapkan hasil HPAP 
dalam rencana kerja 
masing-masing lembaga / 
layanan / lembaga terkait 
termasuk yang kemudian 
diungkapkan dalam RAD 
(Rencana Aksi Daerah) di 
kabupaten dan kota

Rencana Aksi 
Kesehatan dan Polusi 
diintegrasikan ke 
dalam RPJMD Provinsi 
Kalimantan Tengah dan 
diimplementasikan oleh 
lembaga / layanan terkait 
dalam rencana kerja dan 
memperoleh pendanaan 
nasional / regional dan 
pemerintah di kabupaten 
/ kota atau internasional 
(jika diperlukan)

Bappedalitbang 
provinsi, 
kabupaten / 
kota

Penerima Manfaat

• Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah dan 13 kabupaten / kota

• Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan 14 kabupaten / kota

Perkiraan Pendanaan yang dibutuhkan

1 pertemuan = Rp10 juta (~ US $ 741); 4 kali pertemuan = IDR 40 juta (~ US $ 2.963)

Sumber pendanaan yang diharapkan

50% provincial ABPD, 30% APBN, 20% international funding

Tantangan

i. Tidak ada data tentang penggunaan merkuri; 

ii. Semua kebijakan tergantung pada visi dan misi kepala daerah;
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Jangka Pendek (1 - 2 tahun) ; A2

Kegiatan Sub-kegiatan Hasil yang diharapkan
Dinas 
Koordinator

Pihak yang 
berkolaborasi

Menetapkan target 
dan indikator 
yang terukur dan 
ditargetkan untuk 
mengurangi 
penggunaan 
merkuri di 
komunitas ASGM

Mengumpulkan 
data tentang jumlah 
penambang, lokasi 
penambangan, 
dan pembeli emas 
di sektor ASGM di 
Kalimantan Tengah; 
teknik penambangan, 
perkiraan jumlah emas 
yang diproduksi dan 
penggunaan merkuri

Ada pemetaan data 
tentang distribusi, jumlah 
penambang PESK sektor 
formal & informal; 
teknik penambangan, 
perkiraan jumlah emas 
yang diproduksi dan 
penggunaan merkuri

ESDM 
Provinsi dan 
14 kabupaten 
/ kota

Provinsi DLH dan 
14 kabupaten / 
kota

Mengumpulkan data 
tentang saluran penjualan 
dan tren penggunaan 
merkuri di sektor ASGM di 
Kalimantan Tengah

Identifikasi saluran 
penjualan dan tren dalam 
penggunaan merkuri 
di sektor PESK yang 
nantinya dapat digunakan 
sebagai referensi dalam 
menyiapkan rencana 
untuk mengurangi 
/ menghentikan 
penggunaan merkuri di 
sektor PESK

Provinsi 
DLH dan 14 
kabupaten / 
kota

ESDM Provinsi 
dan 14 
kabupaten / kota

Penerima Manfaat

Penambang dan pembeli emas di 14 kabupaten / kota.

Perkiraan Pendanaan yang dibutuhkan

(belum diketahui)

Sumber pendanaan yang diharapkan

(belum diketahui)

Tantangan

PESK ilegal atau PETI terus berpindah / sulit menyelesaikan, pengumpulan data.
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Jangka Pendek (1 - 2 tahun) ; A3

Kegiatan Sub-kegiatan Hasil yang diharapkan
Dinas 
Koordinator

Pihak yang 
berkolaborasi

Memutus 
rantai sirkulasi 
perdagangan 
merkuri melalui 
penegakan hukum 
yang ketat terhadap 
pedagang skala 
besar dan kecil

Mengadakan pertemuan 
koordinasi rutin dengan 
petugas penegak hukum 
(polisi dan kejaksaan)

Ada mekanisme 
komunikasi yang baik 
antara penegakan hukum 
dan dinas / instansi 
layanan teknis terkait

DLH 

Dinas Energi dan 
Sumber Daya 
Mineral, Dinas 
Perdagangan 
dan Industri, Polri 
dan Kejaksaan

Melakukan penangkapan 
terhadap penjual / 
distributor merkuri skala 
besar dan kecil

Merkuri semakin sulit 
ditemukan di pasar / 
harganya lebih mahal 
sehingga pelaku PESK 
terpaksa beralih ke teknik 
pemrosesan emas bebas 
merkuri.

Polri

DLH, ESDM, 
Dinas 
Perdagangan dan 
Kantor Penuntut 
Umum

Penerima Manfaat

Pelaku dan komunitas PESK, penjual merkuri di 14 kabupaten / kota.

Perkiraan Pendanaan yang dibutuhkan

2 tempat = IDR 300 juta (~US$ 22,222).

Sumber pendanaan yang diharapkan

50% ABPD provinsi, 30% APBN, 20% pendanaan internasional.

Tantangan

i. Penolakan dari komunitas.

ii. Akses ke lokasi sulit.

iii. Keterlibatan oknum aparat Polri atau TNI  dalam sirkulasi merkuri.

iv. Kesulitan menemukan rantai perdagangan merkuri.
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Jangka Pendek (1 - 2 tahun) ; A4

Kegiatan Sub-kegiatan
Hasil yang 
diharapkan

Dinas 
Koordinator

Pihak yang 
berkolaborasi

Mempromosikan 
peningkatan 
kesadaran publik, 
pemerintah daerah, 
masyarakat dan 
PSK tentang bahaya 
pencemaran 
merkuri; dan 
pengenalan 
teknologi 
pemrosesan 
emas yang ramah 
lingkungan.

Penyebaran dan pendidikan 
kepada pemerintah daerah 
tentang ASGM dan bahaya 
serta dampak pencemaran 
merkuri terhadap 
kesehatan, ekonomi dan 
lingkungan

Meningkatkan 
pengetahuan 
pemerintah daerah 
tentang bahaya polusi 
untuk mengeluarkan 
kebijakan yang lebih 
proaktif ke sektor ASGM

DLH 
Provinsi dan 
kabupaten / 
kota

Dinas  Energi dan 
Sumber Daya 
Mineral Provinsi, 
Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi 
Provinsi, LSM, 
Polri, Pejabat Desa, 
Dinas Kehutanan, 
Bappeda, Dinas 
Kesehatan, 
DP3APPKB (Kantor 
Pemberdayaan 
Perlindungan Anak 
Perempuan dalam 
Kontrol Penduduk 
dan Keluarga 
Berencana), 
Akademik dan CSR 
Perusahaan

Sosialisasi dan edukasi 
kepada para pelaku ASGM 
dan masyarakat tentang 
dampak pencemaran 
merkuri dan alternatif 
pemrosesan emas yang 
ramah lingkungan; praktik 
terbaik vs praktik terburuk, 
pengolahan limbah; 
pengolahan air limbah

Meningkatnya 
kesadaran para 
praktisi ASGM dan 
masyarakat tentang efek 
pencemaran merkuri 
dan mulai beralih ke 
pemrosesan emas yang 
ramah lingkungan; 
praktik terbaik vs praktik 
terburuk; penanganan 
limbah; pengolahan air 
limbah

Penerima Manfaat

• Pemerintah daerah di 5 kabupaten / kota

• Masyarakat, perempuan, anak-anak dan aktor ASGM di 5 kabupaten / kota

Perkiraan Pendanaan yang dibutuhkan

1 lokasi = Rp 50 juta (~ US $ 3.704); 5 lokasi = Rp 250 juta (~ US $ 18.520)

Sumber pendanaan yang diharapkan

50% ABPD provinsi, 20% APBN, 30% pendanaan internasional

Tantangan

i. Pemerintah daerah masih kurang memahami konteks ASGM dan penggunaan merkuri

ii. Sosialisasi kepada penambang sulit diterima karena mereka kurang peduli terhadap 
lingkungan, hanya mengejar pendapatan; ii) sosialisasi tidak cukup untuk dilakukan 
satu kali, itu harus dilakukan berulang kali, terutama penambang cenderung berpindah 
dari satu lokasi ke lokasi lain; sebagian besar lokasi ASGM ilegal sehingga sulit untuk 
memberikan pendidikan; iii) Mengumpulkan Komunitas PESK sulit / terkadang komunitas 
tidak datang ke sosialisasi;  pengetahuan tentang praktik terbaik vs praktik terburuk; > 
+ ketersediaan teknologi yang terbukti bebas merkuri untuk PESK + Dampak merkuri 
terhadap kesehatan manusia adalah chnonic (butuh bertahun-tahun baru muncul).
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Jangka Menengah (3 - 5 tahun) ; B1

Kegiatan Sub-kegiatan
Hasil yang 
diharapkan

Dinas 
Koordinator

Pihak yang berkolaborasi

Pemerintah 
daerah 
mengembangkan 
rencana kerja 
untuk mengurangi 
/ menghentikan 
penggunaan 
merkuri 
dalam PESK 
di Kalimantan 
Tengah

Ngembangkan 
rencana untuk 
mengurangi dan 
menghentikan 
penggunaan 
merkuri di sektor 
PESK di Kalimantan 
Tengah

Terdapatnya kompilasi 
rencana kerja 
untuk mengurangi 
/ menghentikan 
penggunaan merkuri 
dalam PESK di 
Kalimantan Tengah> 
RAD penghapusan 
merkuri di Provinsi 
Kalimantan Tengah

DLH Provinsi 
dan 14 
kabupaten / 
kota

Pemerintah daerah, akademisi 
dan LSM di 14 kabupaten / 
kotaMelaksanakan 

rencana program 
kerja untuk 
mengurangi dan 
menghentikan 
penggunaan 
merkuri di 
sektor ASGM di 
Kalimantan Tengah

Implementasi rencana 
untuk mengurangi 
dan menghentikan 
penggunaan merkuri 
di sektor PESK di 
Kalimantan Tengah> 
RAD penghapusan 
merkuri di Provinsi 
Kalimantan Tengah

Melakukan 
pemantauan 
dan evaluasi 
berkala terhadap 
implementasi 
pengurangan 
merkuri dan 
eleminasi di 
sektor ASGM di 
Kalimantan Tengah

Proses penerapan 
pengurangan dan 
penghapusan 
penggunaan merkuri 
di sektor PESK di 
Kalimantan Tengah 
sesuai dengan 
rencana kerja dan 
target

Pejabat Penegak Hukum, 
Pemerintah Kabupaten 
/ Daerah (pejabat desa, 
kecamatan), LSM, Akademisi, 
Dinas ESDM di 14 kabupaten 
/ kota> + Sesuai dengan 
Peraturan Presiden No. 
21/2019 tentang RAN PPM, 
Komite Penelitian Merkuri dan 
Pemantauan telah ditetapkan 
di tingkat nasional, dan akan 
ditetapkan di tingkat lokal 
(KPPMD)

Penerima Manfaat

Masyarakat, penambang, dan pembeli emas di 14 kabupaten / kota.

Perkiraan Pendanaan yang dibutuhkan

(belum diketahui)

Sumber pendanaan yang diharapkan

APBN, ABPD provinsi dan APBD kabupaten / kota

Tantangan

i. Beberapa pejabat pemerintah daerah masih menganggap PESK sebagai sumber masalah 
daripada kegiatan ekonomi yang harus didukung.

ii. Koordinasi antar lembaga sulit; ii) Tidak ada data tentang penggunaan merkuri dalam 
PESK; iii) Belum ada informasi tentang rantai pasar merkuri; iv) kurangnya sumber daya 
manusia dan pendanaan.
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Jangka Menengah (3 - 5 tahun) ; B2

Kegiatan Sub-kegiatan Hasil yang diharapkan
Dinas 
Koordinator

Pihak yang 
berkolaborasi

Membentuk lembaga lintas 
sektor untuk mengendalikan 
penggunaan dan 
penghapusan penggunaan 
merkuri dalam PESK, yaitu 
KPPM (Komite Penelitian 
dan Pemantauan Merkuri) di 
tingkat lokal (KPPMD)

Pembentukan lembaga lintas 
sektor untuk mengendalikan 
penggunaan dan 
penghapusan penggunaan 
merkuri dalam PESK, seperti 
KPPMD (Komite Lokal 
Penelitian dan Pemantauan 
Merkuri)

Sekda

Semua instansi 
pemerintah 
terkait, 
akademisi, LSM, 
akademisi di 14 
kabupaten / kota

Penerima Manfaat

Pemerintah daerah, masyarakat, perempuan, anak-anak dan aktor PESK, akademisi di 14 
kabupaten / kota

Perkiraan Pendanaan yang dibutuhkan

IDR 250 juta (~ US $ 18.519).

Sumber pendanaan yang diharapkan

APBD provinsi dan APBD kabupaten.

Tantangan

i. Tidak ada payung hukum di tingkat lokal

ii. Harus mendapatkan persetujuan DPRD
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Kegiatan Sub-kegiatan
Hasil yang 
diharapkan

Dinas 
Koordinator

Pihak yang berkolaborasi

Diseminasi, 
penyebaran 
pengetahuan , 
dan pendidikan 
yang berkelanjutan 
dengan target yang 
lebih luas

Melanjutkan 
sosialisasi dan 
pendidikan kepada 
pemerintah daerah 
tentang PESK dan 
bahaya serta dampak 
pencemaran merkuri 
terhadap kesehatan, 
ekonomi dan 
lingkungan

Peningkatan 
pengetahuan tentang 
pemerintah daerah 
dengan target yang 
lebih luas tentang 
bahaya polusi untuk 
mengeluarkan 
kebijakan yang lebih 
proaktif terhadap 
sektor ASGM

DLH Provinsi 
dan 14 
kabupaten / 
kota

ESDM, Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi 
Provinsi, LSM / LSM, Polri, 
Pemerintahan Desa, Dinas 
Kehutanan, Bappedalitbang, 
Layanan Kesehatan, 
DP3APPKB, Akademik dan 
CSR perusahaan

Sosialisasi dan 
edukasi kepada 
para pelaku PESK 
dan masyarakat 
tentang dampak 
pencemaran merkuri 
dan pemrosesan 
emas yang ramah 
lingkungan

Meningkatnya 
kesadaran aktor 
ASGM dan publik 
dengan target yang 
lebih luas tentang 
dampak pencemaran 
merkuri dan mulai 
beralih ke pemrosesan 
emas yang ramah 
lingkungan

Penerima Manfaat

• Pemerintah daerah di 5 kabupaten / kota

• Masyarakat, bidan, anak-anak, dan aktor PESK di 5 kabupaten / kota

Perkiraan Pendanaan yang dibutuhkan

1 pertemuan = Rp10 juta (~ US $ 740); 4 pertemuan = Rp 40 juta (~ US $ 2.963)

Sumber pendanaan yang diharapkan

50% ABPD provinsi, 20% APBN, 30% pendanaan internasional

Tantangan

i. Sosialisasi kepada penambang sulit diterima karena mereka kurang peduli terhadap 
lingkungan, hanya mengejar pendapatan

ii. Sosialisasi tidak cukup untuk dilakukan satu kali, harus dilakukan berulang kali, terutama 
penambang cenderung berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain; sebagian besar lokasi  
PESK ilegal sehingga sulit untuk memberikan pendidikan

iii. Mengumpulkan Komunitas PESK sulit / terkadang  penambang tidak datang ke sosialisasi; 
kurangnya  pengetahuan tentang praktik terbaik vs praktik terburuk, ketersediaan teknik 
yang  terbukti bebas merkuri untuk PESK. Dampak merkuri terhadap kesehatan manusia 
adalah kronis (butuh bertahun-tahun terbukti.

Jangka Menengah (3 - 5 tahun) ; B3
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Jangka Menengah (3 - 5 tahun) ; B4

Kegiatan Sub-kegiatan
Hasil yang 
diharapkan

Dinas 
Koordinator

Pihak yang 
berkolaborasi

Menyederhanakan 
birokrasi formalisasi 
di sektor PESK; 
mengalokasikan 
lebih banyak WPR 
untuk penambang 
masyarakat, dan 
memberikan tanggung 
jawab yang lebih jelas 
kepada pemilik IPR 
mengenai larangan 
penggunaan merkuri 
dan memelihara 
kolam tailing + 
pengelolaan limbah

Sederhanakan 
birokrasi formalisasi 
di sektor ASGM

Ada lebih banyak 
sektor ASGM formal / 
legal

ESDM 
Provinsi

Provinsi DLH dan 13 
kabupaten / kota

Alokasikan lebih 
banyak WPR 
ke penambang 
komunitas.

Lebih banyak 
area yang dapat 
dimanfaatkan oleh 
penambangan 
komunitas

Dinas Kehutanan, DLH, 
BPDAS, Akademik, LSM

Berikan tanggung 
jawab yang lebih 
jelas kepada 
pemilik HKI terkait 
dengan larangan 
penggunaan merkuri 
dan pengelolaan 
limbah pemrosesan 
emas & air limbah

Penambang bekerja 
lebih bertanggung 
jawab terhadap 
lingkungan. 
Pemantauan 
lingkungan ASGM 
lebih mudah bagi 
pemerintah daerah 
ketika sektor ini legal / 
formal.

Provinsi DLH dan 13 
kabupaten / kota

Penerima Manfaat

• Penambang emas dan pembeli emas di 14 kabupaten dan kota

• Aktor ASGM dan masyarakat; pemerintah daerah di 14 kabupaten / kota

Perkiraan Pendanaan yang dibutuhkan

3 pertemuan = Rp 600 juta (~ US $ 44.444)

Sumber pendanaan yang diharapkan

• APBDProvinsi  dan  APBDKabupaten 

• APBDProvinsi  dan  APBDKabupaten 

• 50% ABPD provinsi, 20% APBN, 30% pendanaan internasional

Tantangan

i. Pemerintah memperketat perizinan WPR / IPR karena rehabilitasi lokasi pertambangan 
menjadi beban berat bagi pemerintah daerah

ii. Advokasi bagi para pembuat kebijakan

iii. Payung hukum (hukum / peraturan belum ada)

iv. Menyortir peraturan antara penambang skala besar dan skala kecil
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Jangka Menengah (3 - 5 tahun) ; B5

Kegiatan Sub-kegiatan Hasil yang diharapkan
Dinas 
Koordinator

Pihak yang 
berkolaborasi

Memberikan 
dukungan kepada 
penambang / 
masyarakat untuk 
meningkatkan praktik 
penambangan mereka 
dan produktivitas 
pengolahan emas 
dengan membentuk 
UKM (Usaha Kecil 
dan Menengah) dan 
Koperasi berbasis 
PESK. Hal ini untuk 
memfasilitasi akses ke 
modal dan pasar

Memberikan pelatihan 
/ peningkatan 
kapasitas bagi para 
pelaku PESK untuk 
meningkatkan 
praktik / produktivitas 
pemrosesan 
emas yang ramah 
lingkungan

Penambang / pelaku 
PESK bekerja dengan 
praktik penambangan 
yang lebih baik 
dan produktivitas 
pemrosesan emas 
yang ramah lingkungan 
meningkat

Dinas ESDM 
(Energi dan 
Sumber 
Daya Mineral 
Provinsi)

Provinsi DLH dan 
13 kabupaten / 
kota, akademisi 
dan CSR 
Perusahaan

Memulai proses 
formalisasi 
penambangan 
masyarakat menjadi 
UKM dan koperasi 
berbasis PESK

Dengan konsep 
formalisasi dan koperasi, 
para praktisi ASGM 
dapat mengakses 
bantuan pemerintah dan 
modal untuk teknologi 
pemrosesan emas 
yang lebih aman / lebih 
produktif

Dinas 
Koperasi & 
UKM (Usaha 
Kecil dan 
Menengah)

ESDM, DLH, 
Akademik, LSM, 
Koperasi Desa

Penerima Manfaat

Masyarakat dan pelaku PESK.

Perkiraan Pendanaan yang dibutuhkan

• 50 juta rupiah (~US$ 3,704).

• 50 juta rupiah (~US$ 3,704).

Sumber pendanaan yang diharapkan

50% ABPD provinsi, 20% APBN, 30% pendanaan internasional.

Tantangan

i. Kesadaran / pemahaman masyarakat tentang pentingnya koperasi masih rendah.
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Jangka Panjang (6 - 10 tahun) ; C1

Kegiatan Sub-kegiatan Hasil yang diharapkan
Dinas 
Koordinator

Pihak yang 
berkolaborasi

Terus 
bersosialisasi, 
menyebarluaskan 
dan mendidik 
tentang bahaya 
merkuri ke target 
yang lebih luas 
dan memasukkan 
ASGM ke dalam 
kurikulum sekolah 
setempat

Terus melakukan 
sosialisasi dan 
pendidikan kepada 
pemerintah daerah 
tentang PESK dan 
bahaya serta dampak 
pencemaran merkuri 
pada kesehatan, 
ekonomi dan 
lingkungan

Meningkatkan 
pengetahuan 
pemerintah daerah 
tentang bahaya polusi 
untuk mengeluarkan 
kebijakan yang lebih 
proaktif ke sektor PESK

Provinsi 
DLH dan 14 
kabupaten / 
kota

Dinas Energi dan Sumber 
Daya Mineral Provinsi 
(ESDM), Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi 
Provinsi, LSM, Kepolisian, 
Pemerintahan Desa, 
Bappeda, Dinas  
Kesehatan, DP3APPKB 
(Kantor Perlindungan 
Pemberdayaan 
Perempuan untuk 
Perlindungan 
Penduduk dan Keluarga 
Berencana), Akademik 
dan CSR Perusahaan

Meningkatnya kesadaran 
para praktisi PESK dan 
masyarakat tentang efek 
pencemaran merkuri 
dan pergeseran ke 
pemrosesan emas yang 
ramah lingkungan

Penerima Manfaat

Pemerintah daerah, masyarakat, perempuan, anak-anak dan aktor PESK di 4 kabupaten / kota

Perkiraan Pendanaan yang dibutuhkan

• 1 pertemuan = Rp10 juta (~ US $ 740); 4 pertemuan = Rp 40 juta (~ US $ 2.963)

• 1 pertemuan = Rp10 juta (~ US $ 740); 4 pertemuan = Rp 40 juta (~ US $ 2.963)

Sumber pendanaan yang diharapkan

• 50% ABPD provinsi, 20% APBN, 30% pendanaan internasional

• 50% ABPD provinsi, 20% APBN, 30% pendanaan internasional

Tantangan

i. Sosialisasi kepada penambang sulit diterima karena mereka kurang peduli terhadap 
lingkungan, hanya mengejar pendapatan

ii. Sosialisasi tidak cukup untuk dilakukan satu kali, itu harus dilakukan berulang kali, 
terutama penambang cenderung berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain; sebagian besar 
lokasi ASGM ilegal sehingga sulit untuk memberikan pendidikan

iii. Mengumpulkan Komunitas PESK sulit / terkadang komunitas tidak datang ke sosialisasi;  
pengetahuan tentang praktik terbaik vs praktik terburuk; > + ketersediaan teknologi yang 
terbukti bebas merkuri untuk PESK + Dampak merkuri terhadap kesehatan manusia 
adalah chnonic (butuh bertahun-tahun baru muncul)
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Jangka Panjang (6 - 10 tahun) ; C2

Kegiatan Sub-kegiatan
Hasil yang 
diharapkan

Dinas 
Koordinator

Pihak yang 
berkolaborasi

Mengalokasikan lebih banyak 
dana untuk penelitian 
dan pengembangan 
teknologi penambangan 
/ pemrosesan emas yang 
ramah lingkungan, dan 
sesuai secara lokal serta 
penelitian tentang dampak 
pencemaran merkuri 
terhadap kesehatan & 
lingkungan. Dan melakukan 
penelitian geo-spasial untuk 
menentukan WPR

Mengembangkan 
penelitian 
menjadi 
teknologi 
pemrosesan 
emas yang ramah 
lingkungan

Penemuan teknologi 
pemrosesan emas 
yang lebih baik, lebih 
aman dan lebih 
produktif,

Provinsi 
Bappedalitbang  
provinsi dan 14 
kabupaten dan 
kotamadya

Dinas ESDM, DLH, 
Akademik, LSM

Mengembangkan 
penelitian 
tentang dampak 
merkuri terhadap 
kesehatan dan 
lingkungan

Ada lebih banyak 
studi  kasus yang 
telah membuktikan 
bahaya merkuri 
bagi kesehatan dan 
lingkungan.

ESDM, DLH, 
Akademik, LSM dan 
Dinas  Perdagangan 
& Industri

Penerima Manfaat

• Penambang emas dan pembeli emas di 7 kabupaten dan kota

• Pemerintah daerah, masyarakat, perempuan, anak-anak dan pelakuPESK di 7 kabupaten / kota

Perkiraan Pendanaan yang dibutuhkan

• Rp 300 juta rupiah (~ US $ 22.222) untuk 1 penelitian

• Rp 300 juta rupiah (~ US $ 22.222) untuk 1 penelitian

Sumber pendanaan yang diharapkan

• 50% ABPD provinsi, 20% APBN, 30% pendanaan internasional

• 50% ABPD provinsi, 20% APBN, 30% pendanaan internasional

Tantangan

i. Penelitian tentang teknologi pengolahan emas yang ramah lingkungan membutuhkan 
waktu yang lama dan biaya yang besar

ii. Kurangnya sumber daya manusia dan pendanaan

iii. Sumber data tidak tersedia

iv. Belum ada fasilitas / infrastruktur (laboratorium)
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Kegiatan Sub-kegiatan
Hasil yang 
diharapkan

Dinas 
Koordinator

Pihak yang 
berkolaborasi

Meninjau peraturan / produk 
hukum yang terkait dengan 
ASGM sehingga lebih 
harmonis satu sama lain

Semua program 
kerja PESK  untuk 
pemberdayaan dan 
pengendalian / 
penghapusan merkuri 
di semua lembaga / 
lembaga terkait berada 
dalam arah / jalur yang 
sama

Bagian 
Hukum Kantor 
Gubernur

Semua lembaga 
pemerintah, 
akademisi, LSM, dll

Penerima Manfaat

Pemerintah daerah, masyarakat, perempuan, anak-anak dan pelakuPESK di 7 kabupaten / kota

Perkiraan Pendanaan yang dibutuhkan

• 1 pertemuan = IDR 250 juta (~ US $ 18.520)

Sumber pendanaan yang diharapkan

• 50% ABPD provinsi, 20% APBN, 30% pendanaan internasional

Tantangan

i. Produk hukum yang tidak jelas di atas

ii. Kebijakan pemerintah belum disebarluaskan di tingkat lokal

Jangka Panjang (6 - 10 tahun) ; C3
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Jangka Panjang (6 - 10 tahun) ; C4

Kegiatan Sub-kegiatan
Hasil yang 
diharapkan

Dinas 
Koordinator

Pihak yang 
berkolaborasi

Menetapkan area penyimpanan 
yang aman untuk merkuri 
yang telah dikumpulkan 
sebelumnya, terutama dari 
razia dari kegiatan PESK. Ini 
juga berlaku untuk perusahaan 
yang menghasilkan merkuri 
sebagai produk sampingan dari 
kegiatan penambangan, seperti 
gas alam, batubara dan lainnya

Merkuri yang telah 
dikumpulkan dapat 
disimpan dengan 
benar dan aman 
sehingga tidak dapat 
hilang, disalahgunakan 
atau bocor dan 
kemudian mencemari 
lingkungan

DLH
Semua agen 
dan perusahaan 
pemerintah terkait

Penerima Manfaat

Pemerintah daerah, masyarakat, perempuan, anak-anak dan praktisi ASGM, akademisi di 
kabupaten dan perusahaan.

Perkiraan Pendanaan yang dibutuhkan

1 pertemuan = IDR 250 juta (~ US $ 18.520)

Sumber pendanaan yang diharapkan

50% ABPD provinsi, 20% APBN, 30% pendanaan internasional

Tantangan

Dibutuhkan biaya besar untuk membangun penyimpanan yang tajam
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Kegiatan Sub-kegiatan
Hasil yang 
diharapkan

Dinas 
Koordinator

Pihak yang 
berkolaborasi

Mengembangkan 
perencanaan dan 
pelaksanaan rehabilitasi 
dan remediasi bekas 
tambang PESK, terutama 
untuk daerah-daerah 
yang telah terindikasi 
tercemar merkuri dan 
ditinggalkan oleh para 
penambang. Pemilik 
IPR  yang diindikasikan 
bekerja dengan merkuri 
diharuskan untuk 
melakukan remediasi 
lahan. Pemerintah 
diharuskan memberikan 
pelatihan remediasi lahan 
kepada pemilik WPR / 
IPR.

Mengembangkan 
dokumen untuk sebagai 
referensi untuk rehabilitasi 
dan remediasi lahan 
bekas penambangan dari 
kegiatan PESK

Ada dokumen yang 
dapat digunakan 
sebagai referensi untuk 
rehabilitasi lahan bekas 
penambangan dan 
perbaikan lahan yang 
telah terkontaminasi 
merkuri.

DLH
ESDM, 
Akademisi, LSM, 
Koperasi Desa

Para pemangku 
kepentingan pemerintah 
terkait mengembangkan 
pelatihan tentang 
rehabilitasi dan remediasi 
lahan bekas penambangan

Pelaku PESK dan 
pihak-pihak terkait 
menerima pelatihan 
tentang rehabilitasi dan 
remediasi lahan bekas 
penambangan

DLH
ESDM, 
Akademisi, LSM, 
Koperasi Desa

Melaksanakan proyek 
percontohan untuk 
perencanaan rehabilitasi 
dan remediasi lahan bekas 
penambangan PESK 
terutama untuk daerah 
yang telah diindikasikan 
telah tercemar merkuri 
dan ditinggalkan oleh para 
penambang.

Proyek percontohan 
untuk rehabilitasi dan 
remediasi lahan bekas 
penambangan telah 
berhasil dikembangkan

DLH
ESDM, 
Akademisi, LSM, 
Koperasi Desa

Penerima Manfaat

• Pemerintah daerah, masyarakat, perempuan, anak-anak dan praktisi ASGM, akademisi di 
provinsi dan kabupaten

• Aktor PESK  dan pemegang saham pemerintah terkait

• Pemerintah daerah, masyarakat, perempuan, anak-anak dan praktisi PESK, akademisi di 
provinsi dan kabupaten

Perkiraan Pendanaan yang dibutuhkan

-

Sumber pendanaan yang diharapkan

-

Tantangan

• Membutuhkan kompilasi, tenaga teknis dan tinjauan berbagai penelitian yang sebelumnya 
telah dikembangkan terkait dengan rehabilitasi dan remediasi lahan bekas penambangan

• Sejauh ini belum ada rehabilitasi dan remediasi lahan bekas penambangan karena 
kurangnya dana dari pemerintah pusat dan daerah.

Jangka Panjang (6 - 10 tahun) ; C5
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3.  Isu pencemaran prioritas ketiga - Pestisida dari Sektor Pertanian dan 
Perkebunan

Jangka Pendek (1 - 2 tahun) ; A1

Kegiatan Sub-kegiatan Hasil yang diharapkan
Dinas 
Koordinator

Pihak yang 
berkolaborasi

"Mengintegrasikan 
hasil Rencana 
Aksi Kesehatan 
dan Polusi (HPAP) 
dalam program 
kerja dan anggaran 
pembangunan 
daerah atau 
RPJMD (Rencana 
Pembangunan 
Jangka Menengah 
Daerah) Provinsi 
Kalimantan Tengah 
"

Bappedalitbang sebagai 
koordinator dalam 
persiapan proyek 
Rencana Aksi Kesehatan 
dan Polusi (HPAP) secara 
resmi mengusulkan 
rencana aksi sebagai 
input / referensi dalam 
persiapan revisi RPJMD  
Provinsi Kalimantan 
Tengah

Hasil HPAP secara resmi 
digunakan sebagai 
input / referensi pada 
RPJMD yang direvisi. 
Definisi resmi, berarti 
ada memorandum resmi 
dari Bappedalitbang 
atau Sekretaris Daerah 
(Sekda)

Bappedalitbang 
Provinsi 
Kalimantan 
Tengah

Sekretaris Daerah, 
Dinas  Pertanian, 
Dinas Perkebunan, 
Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi, 
akademisi, CSR 
perusahaan 
bersama

Bappedalitbang 
mendampingi proses 
revisi RPJMD Provinsi 
Kalimantan Tengah

Menerapkan hasil HPAP 
dalam rencana kerja 
masing-masing lembaga / 
layanan terkait

Hasil HPAP dilaksanakan 
oleh lembaga / lembaga 
terkait dalam rencana 
kerja dan memperoleh 
dana dari pemerintah 
pusat / daerah 
dan pemerintah di 
kabupaten / kota atau 
dana internasional (jika 
diperlukan)

Bappedalitbang 
Provinsi  dan 
14 kabupaten / 
kota

Sekretaris Daerah, 
Dinas Pertanian, 
Dinas Perkebunan, 
Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi, 
akademisi, CSR 
perusahaan, 
akademisi, DLH 
(Dinas Lingkungan 
Hidup), Layanan 
Kesehatan

Penerima Manfaat

• Masyarakat Kalimantan Tengah

• Masyarakat Kalimantan Tengah

Perkiraan Pendanaan yang dibutuhkan

• Dinas Pertanian: Rp 1 miliar (~ US $ 74.074), Dinas Perkebunan: Rp 250 juta (~ US $ 18.520)

• 14 kabupaten x Rp40 juta (~ US $ 29,63) = Rp560 juta (~ US $ 41.481)

Sumber pendanaan yang diharapkan

• Dinas Pertanian (APBD (Anggaran Belanja Daerah) provinsi) Dinas Perkebunan (Provinsi 
APBD dan APBN (Anggaran Belanja Nasional)

• 50% ABPD provinsi, 30% APBN, 20%  pendanaan internasional

Tantangan

i. Pembahasan distribusi anggaran ditentukan oleh skala prioritas (anggaran terbatas,

ii. Kebijakan dan program pemerintah yang sangat bergantung pada dinamika politik daerah,

iii. Tidak adanya data tentang penggunaan pestisida 

iv. Semuanya tergantung pada visi dan misi kepala daerah
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Jangka Pendek (1 - 2 tahun) ; A2

Kegiatan Sub-kegiatan Hasil yang diharapkan
Dinas 
Koordinator

Pihak yang 
berkolaborasi

Penyebaran / edukasi 
tentang peningkatan 
kesadaran pemerintah 
daerah, masyarakat dan 
perusahaan tentang 
dampak lingkungan & 
kesehatan dari polusi 
pestisida; berkampanye 
untuk menggunakan 
pestisida alami, dan 
pentingnya menggunakan 
pestisida sesuai dengan 
prosedur dan penggunaan 
APD (Alat Perlindungan 
Pribadi) atau merujuk pada 
informasi keselamatan 
kesehatan kerja + tentang 
penyimpanan dan 
penanganan pestisida? + 
informasi tentang pestisida 
terlarang dan substitusinya

Sosialisasi / edukasi untuk 
meningkatkan kesadaran 
masyarakat (petani), 
pemerintah daerah dan 
perusahaan tentang bahaya 
pencemaran pestisida 
kimia dan pentingnya 
menggunakan pestisida 
alami

Meningkatnya kesadaran 
pemerintah daerah, 
masyarakat dan 
perusahaan tentang 
dampak lingkungan & 
kesehatan dari polusi 
pestisida, dan mulai 
mengenali penggunaan 
pestisida alami

Dinas 
Pertanian 
dan Dinas 
Perkebunan

DLH (Dinas 
Lingkungan 
Hidup), Dinas 
Kesehatan, 
DP3APPKB 
(Dinas 
Pemberdayaan 
Perlindungan 
Anak-Anak dan 
Pengendalian 
Penduduk 
Keluarga 
Berencana), 
LSM, Dinas 
Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
dll.

Sosialiasi  edukasi tentang 
pentingnya menggunakan 
pestisida sesuai dengan 
prosedur standar yang 
sesuai dan penggunaan 
APD ketika bekerja dengan 
masyarakat (petani) dan 
pekerja perusahaan 
perkebunan (atau prinsip 
K3 - Keamanan, kesehatan 
dan keselamatan)

Meningkatkan 
pengetahuan masyarakat 
dan pekerja perusahaan 
tentang pentingnya 
menggunakan pestisida 
sesuai dengan prosedur 
dan perubahan perilaku 
untuk penggunaan APD 
ketika bekerja dengan 
pestisida (bekerja dengan 
prinsip K3)

Penerima Manfaat

Pemerintah daerah (petugas PPL), masyarakat, petani, pengusaha perkebunan, ibu rumah 
tangga, anak-anak, dll di 5 kabupaten / kota.

Perkiraan Pendanaan yang dibutuhkan

Dana sosialisasi untuk Dinas Pertanian adalah bagian dari PPL (Tenaga Penyuluh Pertanian 
Lapangan) dan Dinas Perkebunan adalah Rp750 juta (~ US $ 55.555) untuk 14 kabupaten 
(target sosialisasi adalah masyarakat dan staf pemerintah).

Sumber pendanaan yang diharapkan

Hanya di Dinas Perkebunan (provinsi APBD), sementara Dinas Ketenagakerjaan dan 
Transmigrasi tidak memiliki dana khusus untuk sosialisasi, mereka biasanya diundang oleh 
instansi terkait sebagai nara sumber).

Tantangan

i. Sosialisasi harus dilakukan berulang kali;

ii. Masyarakat dan perusahaan lebih suka menggunakan pestisida kimia karena cepat dan 
mudah, sedangkan pestisida alami membutuhkan waktu dan kesabaran

iii. Masyarakat, petani dan pekerja perusahaan kurang peduli dengan dampak kesehatan, 
terutama dampak jangka panjang
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Jangka Pendek (1 - 2 tahun) ; A3

Kegiatan Sub-kegiatan
Hasil yang 
diharapkan

Dinas 
Koordinator

Pihak yang 
berkolaborasi

Mengintensifkan 
pengawasan / 
pemantauan 
distribusi pestisida 
ilegal dan 
mengandung 
zat berbahaya / 
terlarang, terutama 
yang mengandung 
DDT (atau jenis 
pestisida yang 
mengandung 
organoklorin)

Revitalisasi Tim Pengawas, 
yang telah pensiun / 
meninggal digantikan 
dengan memberikan 
pelatihan yang relevan 
dengan kebutuhan

Tim Pengendali 
Pestisida kembali aktif 
dan dapat menjalankan 
tugas dan tanggung 
jawabnya.

Pengawas 
Pegawai 
Negeri Sipil 
(PPNS) Tim Pengawas 

terdiri dari 
anggota Kantor 
Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi, Polisi, 
Kejaksaan Agung, 
PPNS

Melakukan pemantauan 
/ pengawasan berkala 
terhadap distribusi / 
penjualan pestisida 
ilegal / mengandung 
zat berbahaya DDT 
(ogranochlorine) ke dealer, 
penjual (kios / toko)

Sirkulasi pestisida ilegal 
dan mengandung zat 
berbahaya / terlarang 
semakin ketat, terutama 
yang mengandung DDT 
(atau jenis pestisida 
yang mengandung 
organoklorin)

Dinas 
Pertanian 
dan Dinas 
Perkebunan

Mengintensifkan 
pemantauan / pengawasan 
berkala terhadap 
penggunaan pestisida 
berbahaya ke perusahaan 
perkebunan

Perusahaan perkebunan 
tidak lagi menggunakan 
pestisida yang 
mengandung zat 
berbahaya / melarang 
distribusi

Dinas 
Perkebunan

Tim Komisi 
Pengawas 
Pestisida, PPNS

Penerima Manfaat

• Tim Pengawas Pestisida provinsi dan 14 kabupaten / kota. Staf dari lembaga / layanan 
dan lembaga terkait

• Masyarakat dan distributor, pengguna, perusahaan perkebunan, pengecer, toko / kios dll 
di 7 kabupaten / kota

• Perusahaan perkebunan, koperasi perkebunan dll di 7 kabupaten / kota

Perkiraan Pendanaan yang dibutuhkan

• (Biasanya dianggarkan di Bappedalitbang)

• Ini Rp200 juta (~ US $ 14.815) / kegiatan hanya untuk perkebunan tertentu.

Sumber pendanaan yang diharapkan

• APBD provinsi dan kabupaten

• Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki dana, Rp50 juta (~ US $ 3.704) / kas, hanya 
digunakan jika ada kasus

• APBD provinsi dan kabupaten
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Tantangan

i. Pemilihan tim pengawas biasanya disukai oleh mereka yang senior / lanjut usia,

ii. Pelatihan tidak dilakukan secara berkala (tidak ada penyegaran pengetahuan)

iii. Anggaran investasi mahal karena berjenjang, sumber daya manusia terbatas

iv. PPNS kurang power, belum diperbarui, tidak ada struktur independen

v. Anggaran investasi mahal karena berjenjang, sumber daya manusia terbatas 

vi. PPNS kurang power, belum diperbarui, tidak ada struktur independen, 

vii. Perusahaan enggan memberikan laporan tentang penggunaan pestisida ke kantor 
perkebunan
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Jangka Menegah ( 3 - 5 tahun ) ; B1

Kegiatan Sub-kegiatan
Hasil yang 
diharapkan

Dinas 
Koordinator

Pihak yang 
berkolaborasi

Mengintensifkan 
pengawasan sirkulasi 
pestisida ilegal / 
mengandung zat 
berbahaya / terlarang 
secara berkelanjutan, 
terutama yang 
mengandung DDT (atau 
jenis pestisida yang 
mengandung organoklorin)

Melakukan 
pemantauan / 
pengawasan berkala 
terhadap distribusi / 
penjualan pestisida 
ilegal / mengandung 
zat berbahaya DDT 
(ogranochlorine) ke 
dealer, penjual (kios / 
toko / pengencer)

Sirkulasi pestisida ilegal 
dan mengandung zat 
berbahaya / terlarang 
semakin ketat, terutama 
yang mengandung DDT 
(atau jenis pestisida 
yang mengandung 
organoklorin)

Dinas 
Perkebunan 
dan Dinas 
Pertanian

Tim Pengawas 
terdiri dari 
anggota Dinas 
Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi, 
Polisi, Kejaksaan 
Agung, PPNS

Mengintensifkan 
pemantauan / 
pengawasan berkala 
terhadap penggunaan 
pestisida berbahaya 
ke perusahaan 
perkebunan

Perusahaan perkebunan 
tidak lagi menggunakan 
pestisida yang 
mengandung zat 
berbahaya / melarang 
distribusi

Dinas 
Perkebunan 
dan Dinas 
Pertanian

Penerima Manfaat

• Masyarakat dan distributor, pengguna, perusahaan perkebunan, pengecer, toko / kios dll 
di 7 kabupaten / kota;

• Perusahaan perkebunan, koperasi perkebunan dll. Di 7 kabupaten / kota.

Perkiraan Pendanaan yang dibutuhkan

• Ini 200 juta (~ US $ 14.815) / aktivitas hanya untuk perkebunan tertentu.

• Ini 200 juta (~ US $ 14.815) / aktivitas hanya untuk perkebunan tertentu.

Sumber pendanaan yang diharapkan

• Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki dana, Rp50 juta (~ US $ 3.704) / kas, hanya 
digunakan jika ada kasus

• APBD provinsi dan kabupaten

Tantangan

i. Anggaran investasi mahal karena berjenjang, sumber daya manusia terbatas

ii. PPNS kurang power, belum diperbarui, tidak ada struktur independen,

iii. Perusahaan enggan.
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Kegiatan Sub-kegiatan
Hasil yang 
diharapkan

Dinas 
Koordinator

Pihak yang 
berkolaborasi

Sosialisasi / pendidikan 
berkelanjutan tentang 
dampak lingkungan & 
kesehatan dari polusi 
pestisida; kampanye untuk 
penggunaan pestisida 
alami dan penerapan 
pestisida yang sesuai 
dan penggunaan alat 
pelindung diri (K3 - 
Kesehatan  keselamatan 
kerja) + informasi tentang 
penyimpanan dan 
penanganan pestisida + 
informasi tentang pestisida 
terlarang dan penggantinya

Sosialisasi / 
pendidikan 
berkelanjutan tentang 
dampak lingkungan 
& kesehatan dari 
polusi pestisida untuk 
penggunaan pestisida 
alami

Terjadinya perubahan 
dalam pengetahuan dan 
perilaku dalam target 
yang lebih luas terkait 
dengan mulai beralih ke 
penggunaan pestisida 
alami.

Dinas 
Perkebunan 
dan Dinas 
Pertanian

DLH (Dinas  
Lingkungan 
Hidup), Dinas 
Kesehatan, 
DP3APPKB Dinas 
Pemberdayaan 
Perlindungan 
Anak-Anak dan 
Pengendalian 
Keluarga 
Berencana),  LSM, 
Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi dll.

Sosialisasi / kampanye 
terus menerus dan 
penerapan pestisida 
yang sesuai dan 
penggunaan peralatan 
perlindungan diri 
(bekerja dengan 
prinsip K3)

Terjadinya perubahan 
dalam pengetahuan 
dan kesadaran / perilaku 
penerapan pestisida 
yang sesuai dan 
penggunaan peralatan 
perlindungan diri 
(bekerja dengan prinsip 
K3)

Dinas 
Perkebunan 
dan Dinas 
Pertanian

Penerima Manfaat

Masyarakat, petani, pengusaha / pekerja perkebunan, ibu rumah tangga, anak-anak dll di 5 
kabupaten / kota.

Perkiraan Pendanaan yang dibutuhkan

Dana sosialisasi untuk Dinas Pertanian adalah bagian dari PPL (Pekerja Penyuluh Pertanian 
Lapangan) dan Dinas Perkebunan adalah Rp750 juta (~ US $ 55.555) untuk 14 kabupaten 
(target sosialisasi adalah masyarakat dan staf pemerintah).

Sumber pendanaan yang diharapkan

• Dinas Pertanian (APBD Provinsi)

• Dinas Pertanian (APBD Provinsi)

Tantangan

i. Sosialisasi harus dilakukan berulang kali.

ii. Masyarakat lebih suka menggunakan pestisida kimia dengan cepat dan mudah, 
sedangkan pestisida alami membutuhkan waktu dan kesabaran.

iii. Petani dan pekerja perkebunan menginginkan hasil instan, cepat dan mudah tanpa 
memikirkan dampak kesehatan dan lingkungan

Jangka Menegah ( 3 - 5 tahun ) ; B2
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Kegiatan Sub-kegiatan
Hasil yang 
diharapkan

Dinas 
Koordinator

Pihak yang 
berkolaborasi

Pemerintah 
daerah 
mengembangkan 
rencana terukur 
dan terarah 
terkait dengan 
pengurangan 
penggunaan 
pestisida kimia 
dan melarang 
penggunaan 
pestisida 
terlarang / 
berbahaya bagi 
perusahaan 
perkebunan 
dan petani 
(masyarakat)

Menganalisis data tentang 
penggunaan pestisida, jumlah 
pengguna dan distribusinya, 
termasuk pestisida 
kadaluwarsa dan perilaku 
masyarakat terkait dengan 
pengelolaan pengemasan 
dan residu pestisida

Ada rekomendasi 
dari analisis hasil 
pengumpulan data 
tentang pemetaan 
penggunaan pestisida 
yang dapat digunakan 
sebagai referensi dalam 
penyusunan rencana 
kerja untuk pengelolaan 
pencemaran pestisida di 
Kalimantan Tengah

Provinsi 
Bappedalitbang 
dan 14 
kabupaten / 
kota

Dinas 
Perkebunan dan 
Dinas Pertanian, 
Akademisi, 
perusahaan 
CSR, LSM, Dinas 
Kesehatan, Dinas 
Pendidikan & O, 
Kantor Tenaga 
Kerja

Mengembangkan rencana 
kerja untuk pengelolaan 
penggunaan pestisida 
yang lebih baik, termasuk 
peningkatan penggunaan 
pestisida nabati dan 
pengelolaan pestisida 
kadaluwarsa, pengemasan 
dan sisa pestisida

Pembentukan rencana 
kerja untuk pengelolaan 
penggunaan pestisida 
yang lebih baik, 
termasuk peningkatan 
penggunaan pestisida 
nabati dan pengelolaan 
pestisida kadaluwarsa, 
pengemasan dan residu 
pestisida.

Provinsi 
Bappedalitbang 
dan 14 
kabupaten / 
kota

Dinas 
Perkebunan dan 
Dinas Pertanian, 
Akademisi,  
CSRperusahaan, 
LSM, Dinas 
Kesehatan, Dinas 
Pendidikan & O, 
Dinas Tenaga 
Kerja

Menerapkan rencana 
kerja untuk pengelolaan 
penggunaan pestisida 
yang lebih baik, termasuk 
meningkatnya penggunaan 
pestisida nabati dan 
pengelolaan pestisida 
yang sudah kadaluwarsa, 
pengemasan dan residu 
pestisida

Rencana kerja 
dilaksanakan 
untuk pengelolaan 
penggunaan pestisida 
yang lebih baik, 
termasuk peningkatan 
penggunaan pestisida 
nabati dan pengelolaan 
pestisida kadaluwarsa, 
pengemasan dan residu 
pestisida.

Dinas Pertanian 
dan Dinas 
Perkebunan

DLH, Dinas 
Kesehatan, 
DP3APPKB, 
LSM, Dinas 
Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi dll.

Memantau berkala dan 
evaluasi penerapan 
manajemen penggunaan 
pestisida yang lebih baik, 
termasuk meningkatnya 
penggunaan pestisida nabati 
dan pengelolaan pestisida 
kadaluarsa, pengemasan dan 
residu pestisida

Implementasi 
pengelolaan pestisida 
berjalan sesuai dengan 
rencana kerja dan target 
yang ditetapkan

Tim Komisi 
Pengawas 
Pestisida, PPNS

Dinas Pertanian 
dan Dinas 
Perkebunan

Jangka Menegah ( 3 - 5 tahun ) ; B3
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Penerima Manfaat

• Masyarakat, petani, pengusaha / pekerja perkebunan, ibu rumah tangga, anak-anak, 
dll di 14 kabupaten / kota

• Masyarakat, petani, pengusaha / pekerja perkebunan, ibu rumah tangga, anak-anak, 
dll di 14 kabupaten / kota

• Masyarakat, petani dan perusahaan perkebunan di 14 kabupaten / kota

• Masyarakat, petani dan perusahaan perkebunan di 14 kabupaten / kota

Perkiraan Pendanaan yang dibutuhkan

• (belum diketahui)

Sumber pendanaan yang diharapkan

• (belum diketahui)

Tantangan

i. Program kerja sering bertabrakan dalam proses pendanaan, karena bergantung 
pada prioritas dan dinamika politik di daerah

ii. Kurangnya koordinasi yang baik antara lembaga /dinas terkait, terutama dalam 
pelaksanaan pekerjaan yang sama, 

iii. Masih ada ego sektoral yang kuat dari masing-masing lembaga / layanan

iv. Pemantauan sulit dilakukan perusahaan perkebunan, karena mereka sudah 
memiliki SOP terkait dengan penggunaan pestisida

v. Perusahaan sering tidak mematuhi untuk mengirim laporan penggunaan pestisida 
mereka ke Disbun. Dinas Perkebunan, mereka hanya mengirim ke Badan Tenaga 
dan Transmigrasi untuk rekomendasi.
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Jangka Panjang ( 6 - 10 tahun ) ; C1

Kegiatan Sub-kegiatan Hasil yang diharapkan
Dinas 
Koordinator

Pihak yang 
berkolaborasi

Pemerintah telah 
mengalokasikan 
dana penelitian 
untuk melihat 
dampak kesehatan 
dan ekonomi dari 
polusi pestisida 
pada perkebunan 
/ pertanian dan 
untuk menemukan 
pestisida alami yang 
lebih efektif.

Melakukan penelitian 
tentang dampak 
kesehatan dan 
kerugian ekonomi 
akibat polusi pestisida

Terdapatnya data / hasil 
penelitian tentang dampak 
ekonomi dan ekonomi 
dari polusi pestisida pada 
perkebunan / pertanian 
yang lebih efektif 
untuk digunakan oleh 
masyarakat & perusahaan

Provinsi 
Bappedalitbang 
dan 7 kabupaten 
/ kota

Akademisi, 
CSR,perusahaan,  
LSM, Dinas 
Kesehatan, Dinas 
Pendidikan & O, 
Dinas Tenaga 
Kerja, Dinas 
Perkebunan dan 
Dinas Pertanian

Lakukan penelitian 
untuk menemukan 
jenis pestisida alami 
yang lebih aman dan 
efektif

Penemuan jenis pestisida 
alami, yang lebih efektif 
dan efisien (biaya).

Penerima Manfaat

Komunitas, pekerja perusahaan, siswa kolase di 7 kabupaten

Perkiraan Pendanaan yang dibutuhkan

Sebagai perbandingan, UMP (Universitas Muhammadiyah Palangka Raya pernah melakukan 
penelitian penelitian pariwisata dengan Balitbang kota satu tahun - penelitian dan hasil. 
Harganya 1,2 miliar rupiah. Tidak ada penelitian yang berkaitan dengan kesehatan dan polusi.

Sumber pendanaan yang diharapkan

APBD provinsi dan kabupaten

Tantangan

i. Penelitian perlu dilakukan berulang kali / berkelanjutan dan ini membutuhkan biaya besar, 

ii. Penelitian belum menjadi prioritas pemerintah daerah
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Jangka Panjang ( 6 - 10 tahun ) ; C2

Kegiatan Sub-kegiatan Hasil yang diharapkan
Dinas 
Koordinator

Pihak yang 
berkolaborasi

Harmonisasi 
program kerja serupa 
antar instansi terkait 
sehingga tidak ada 
kesenjangan atau 
tumpang tindih 
intervensi di suatu 
daerah

Mementuk forum 
kerja untuk berbagi 
dan mengintegrasikan 
program kerja 
untuk mengurangi 
penggunaan pestisida

Program intervensi yang 
dilakukan oleh masing-
masing lembaga tidak 
saling tumpang tindih 
atau berbenturan karena 
peraturan di tingkat 
nasional dan daerah 
harmonis. Bappedalitbang 

Peraturan 
Daerah dan 
Bappedalitbang

Melakukan pertemuan 
Forum Kerja secara 
teratur untuk berbagi 
dan menyelaraskan 
program kerja untuk 
menangani pestisida

Semua kantor / lembaga 
/ lembaga dapat 
berkolaborasi, berbagi, dan 
berbagi

Penerima Manfaat

Pemerintah provinsi dan 14 kabupaten / kota.

Perkiraan Pendanaan yang dibutuhkan

Belum pernah dilakukan sebelumnya, idealnya itu harus menjadi Forum Kerja untuk 
melibatkan semua lembaga / layanan terkait.

Sumber pendanaan yang diharapkan

Dibutuhkan Rp2 miliar (~ US $ 148.148), karena memerlukan beberapa pertemuan, peraturan 
harus dibuat sebagai dasar untuk mengundang rapat.

Tantangan

Masih ada egosektoral yang tinggi di setiap lembaga / layanan. Wewenang tetap berada di 
Bappedalitbang
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Jangka Panjang ( 6 - 10 tahun ) ; C3

Kegiatan Sub-kegiatan Hasil yang diharapkan
Dinas 
Koordinator

Pihak yang 
berkolaborasi

Terus melakukan 
sosialisasi / pendidikan 
berkelanjutan terkait; 
kampanye untuk 
penggunaan pestisida 
alami dan penerapan 
pestisida yang sesuai 
dan penggunaan 
APD untuk informasi 
perlindungan diri + 
tentang penyimpanan 
dan penanganan 
pestisida? + informasi 
tentang pestisida 
terlarang dan 
substitusinya?

Sosialisasi / 
pendidikan 
berkelanjutan 
tentang dampak 
lingkungan & 
kesehatan dari 
polusi pestisida 
untuk penggunaan 
pestisida alami

Perubahan pengetahuan 
/ kesadaran dan perilaku 
pada target yang lebih 
luas. Semakin banyak 
orang dan perusahaan 
beralih ke penggunaan 
pestisida alami.

Dinas Pertanian 
dan Dinas 
Perkebunan

DLH,Dinas 
Kesehatan, 
DP3AKB, 
Disnakertrans, 
CSO, akademisi, 
NGO, dll

Lanjutkan untuk 
sosialisasi / 
kampanye dan 
penerapan pestisida 
yang sesuai dan 
penggunaan alat 
pelindung diri, 
bekerja dengan 
prinsip K3

Perubahan dalam 
pengetahuan dan 
kesadaran / perilaku 
di masyarakat dan 
perusahaan mengenai 
penerapan pestisida yang 
tepat dan penggunaan alat 
pelindung diri. Masyarakat 
bekerja dengan prinsip K3 
(keamanan, kesehatan dan 
keselamatan)

Dinas Pertanian 
dan Dinas 
Perkebunan

DLH,Dinas 
Kesehatan, 
DP3AKB, 
Disnakertrans, 
CSO, akademisi, 
NGO, dll

Penerima Manfaat

Masyarakat, petani, pengusaha / pekerja perkebunan, ibu rumah tangga, anak-anak, dll di 4 
kabupaten / kota.

Perkiraan Pendanaan yang dibutuhkan

Dana sosialisasi untuk Dinas Pertanian adalah bagian dari PPL (Tenaga Penyuluh Pertanian 
Lapangan) dan Dinas Perkebunan adalah 750 juta penguasa untuk 14 kabupaten (target 
sosialisasi adalah masyarakat dan staf pemerintah).

Sumber pendanaan yang diharapkan

Dinas Pertanian (APBD Provinsi).

Tantangan

i. Sosialisasi harus diulang

ii. Masyarakat lebih suka menggunakan pestisida kimia dengan cepat dan mudah, sedangkan 
pestisida alami membutuhkan waktu dan kesabaran

iii. Petani dan pekerja perkebunan menginginkan hasil instan, cepat dan mudah tanpa 
memikirkan dampak kesehatan dan lingkungan.
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Jangka Panjang ( 6 - 10 tahun ) ; C4

Kegiatan Sub-kegiatan Hasil yang diharapkan
Dinas 
Koordinator

Pihak yang 
berkolaborasi

Pemerintah 
daerah 
telah mulai 
meningkatkan 
kapasitas dan 
menyediakan 
perlindungan 
tenaga 
kerja dan 
keselamatan 
bagi petani

Pemerintah mengumpulkan 
data petani, terkait  jumlah 
dan distribusi serta kondisi 
petani K3 (Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja) di sektor 
informal dan formal di 
Kalimantan Tengah.

Ada data komprehensif 
tentang jumlah petani 
formal / informal di 
Kalimantan Tengah

Dinas 
Tenaga dan 
Transmigrasi

Dinas Pertanian 
dan Perkebunan, 
Dinas Kesehatan, 
akademisi dll

Pemerintah membentuk 
program kerja untuk 
meningkatkan kapasitas 
masyarakat (petani) terhadap 
penggunaan pestisida, 
penggunaan APD (Alat 
Pelindung Diri) di tempat kerja 
dan prinsip-prinsip K3 lainnya.

Adanya peningkatan 
kapasitas petani & pekerja 
tetap / kasual dalam 
prinsip K3, termasuk dalam 
penggunaan pestisida 
yang sesuai

Dinas 
Pertanian

Badan 
Perkebunan 
Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi, 
Dinas Kesehatan, 
akademisi dll

Pemerintah daerah mulai 
memberikan perlindungan 
tenaga kerja kepada petani 
(termasuk pekerja di luar 
pertanian)

Petani formal & informal di 
Kalimantan Tengah bekerja 
dengan BPJS BPJS (Badan 
Penyelenggara Jaminan 
Sosial) Perlindungan 
Ketenagakerjaan

BPJS (Badan 
Penyelenggara 
Jaminan 
Sosial)

Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi, 
Dinas 
Perkebunan, 
dan Layanan 
Pertanian

Penerima Manfaat

Petani, dan pekerja perusahaan perkebunan lepas di 14 kabupaten / kota

Perkiraan Pendanaan yang dibutuhkan

(belum diketahui)

Sumber pendanaan yang diharapkan

(belum diketahui)

Tantangan

i. Pengumpulan data di sektor informal sulit, karena sulit untuk melakukan proses verifikasi

ii. Peningkatan kapasitas di sektor pertanian informal akan sulit dipantau untuk dampak / 
perubahan perilaku / perubahan pengetahuan

iii. Pendanaan untuk penciptaan BPJS Ketenagakerjaan untuk sektor pertanian informal akan 
sangat besar.
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Jangka Panjang ( 6 - 10 tahun ) ; C5

Kegiatan Sub-kegiatan Hasil yang diharapkan
Dinas 
Koordinator

Pihak yang 
berkolaborasi

Mengembangkan 
perencanaan dan 
implementasi 
remediasi situs yang 
terkontaminasi. 
Pemerintah diharuskan 
memberikan pelatihan 
remediasi lahan 
kepada petani atau 
agen perkebunan

Mengembangkan 
dokumen sebagai 
referensi untuk 
perbaikan situs yang 
terkontaminasi

Terdapatnya dokumen 
yang dapat digunakan 
sebagai referensi untuk 
rehabilitasi lahan bekas 
penambangan dan 
perbaikan lahan yang telah 
terkontaminasi situs

DLH

Dinas Pertanian, 
Dinas 
Perkebunan, 
akademisi, LSM, 
Koperasi Desas

Para pemangku 
kepentingan 
pemerintah terkait 
mengembangkan 
pelatihan tentang 
remediasi lokasi yang 
terkontaminasi

Pihak terkait menerima 
pelatihan tentang 
rehabilitasi dan remediasi 
lokasi yang terkontaminasi

DLH

Melaksanakan 
proyek percontohan 
untuk perencanaan 
rehabilitasi dan 
remediasi lokasi yang 
terkontaminasi

Proyek percontohan 
untuk remediasi lahan 
bekas penambangan telah 
berhasil dikembangkan

DLH

Penerima Manfaat

Petani, PPPL dan karyawan perusahaan perkebunan di 14 kabupaten.

Perkiraan Pendanaan yang dibutuhkan

-

Sumber pendanaan yang diharapkan

-

Tantangan

i. Membutuhkan kompilasi, tenaga teknis dan tinjauan berbagai penelitian yang sebelumnya 
telah dikembangkan terkait dengan remidiasi situs yang terkontaminasi pestisida

ii. Ini belum menjadi bagian dari program prioritas pemerintah
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