
 

 

GUBERNUR  KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 

NOMOR  36 TAHUN 2013 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 

 TAHUN 2012 – 2032 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR  KALIMANTAN TENGAH, 

Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Gubernur 
tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
Tahun 2012 – 2032; 

 
Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan 
Perubahan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan 
Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1622); 

 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647); 

 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) 
sebagaimana telah diubah dengan Undng-Undang Nomor 45 
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5073); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

SALINAN 
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6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4723); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4739); 

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 

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

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4833); 

13. Peraturan  Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,  Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan 
Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); 

15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilyah 
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 

16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservsi Di Wilayah Pesisir 
dan Pulau-pulau Kecil; 

17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.18/MEN/2008 tentang Akreditasi Terhadap Program 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 

18. Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan 
Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11); 

19. Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi 
Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14) sebagaimana telah  
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diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 
2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah Nomor 45); 

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 
2010 tetang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 
34); 

21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 
Kalimantan Tengah 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS 

WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TAHUN   2012 – 

2032. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah. 

2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah 

3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi 
Kalimantan Tengah. 

4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan 
Tengah. 

5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah. 

6. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi 
Kalimantan Tengah yang selanjutnya disingkat RSWP3K Provinsi 
adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk 
kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, 
sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan 
indikator yang tepat untuk memantau rencana pembangunan 
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kalimantan 
Tengah. 

7. Pengelolaan wilayah  pesisir  dan pulau-pulau  kecil  adalah  suatu 
proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian 
sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara 
pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan 
laut, serta antarailmu pengetahuan dan manajemen untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD 
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 
yang terkait dengan RSWP-3-K. 
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9. lnstansi/Lembaga terkait adalah instansi/lembaga yang terkait 
dengan RSWP-3-K. 

 

 

BAB II 

KEDUDUKAN 

 

Pasal 2 

 
(1) RSWP-3-K Provinsi merupakan satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Kalimantan Tengah merupakan komplemen Rencana Tata 
Ruang Wilayah (RTRW) Kalimantan Tengah. 

 

(2) RSWP-3-K Provinsi mengintegrasikan kegiatan pemangku 
kepentingan dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan 
sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasar 
prinsip-prinsip manajemen. 

 

(3) RSWP-3-K Provinsi direncanakan dan dilaksanakan dengan 
melibatkan peranserta Masyarakat Adat dan/atau Masyarakat 
Lokal maupun pemangku kepentingan lainnya. 

 
 

BAB III 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Pasal 3 
 

RSWP-3-K Provinsi ditetapkan dengan maksud: 

a. untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mencapai tujuan 
pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara 
menyeluruh; 

b. untuk memberikan kerangka dasar sebagai landasan bagi 
penyusunan Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, dan Rencana 
Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Provinsi 
Kalimantan Tengah; 

c.  sebagai norma, standar dan pedoman bagi Pemerintah Daerah 
Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota           di 
Kalimantan Tengah dalam rangka perencanaan pembangunan dan 
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu 
dan berkelanjutan; dan 

d. sebagai strategi dasar dan keserasian dalam rangka pemanfaatan 
sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bagi 
kesejahteraan masyarakat. 

 
Pasal 4 

 

RSWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan 
untuk: 

a. meningkatkan pemahaman semua pihak terkait tentang pentingnya 
pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara optimal, efisien dan 
berkelanjutan; 

b. meningkatkan upaya-upaya pengelolaan wilayah pesisir, laut dan 
pulau-pulau kecil secara terpadu di Provinsi Kalimantan Tengah; 
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c. mendorong peran serta dan keterpaduan antar stakeholder baik 
pemerintahan, antar instansi, swasta dan masyarakat dalam 
mengembangkan upaya pengelolaan wilayah pesisir, laut dan 
pulau-pulau kecil yang bertanggung jawab; dan 

d. memberikan panduan bagi SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Tengah, pihak swasta, masyarakat dan pihak-
pihak berkepentingan lainnya tentang strategi pengelolaan wilayah 
pesisir, laut dan pulau-pulau kecil Provinsi Kalimantan Tengah. 

 

 

BAB IV 

VISI DAN MISI 

 

Pasal 5 

 
(1) Visi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi 

adalah “Terwujudnya kesejahteraan masyarakat pesisir Kalimantun 
Tengah melalui Pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang 
terpadu dan berkelanjutan”. 

 
(2) Misi dalam mewujudkan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil meliputi : 

a. sinkronisasi lembaga pelaku pembangunan dalam 
memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah pesisir dan laut 
secara optimal; 

b. meningkatkan kemampuan masyarakat dan mendorong pelaku 
ekonomi dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut 
serta jasa-jasa lingkungan; 

c. menciptakan iklim yang kondusif bagi seluruh stakeholders 
dalam pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir secara 
berkelanjutan; dan 

d. memelihara daya dukung dan pengaruh eksternalitas kualitas 
lingkungan pesisir guna menjamin keberlanjutan pemanfaatan. 

 

 
BAB V 

SISTEMATlKA 

 

Pasal 6 

 

(1) Sistematika RSWP-3-K Provinsi meliputi:  

a.  BAB I : PENDAHULUAN 
 Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, 

kedudukan RSWP-3K dalam rencana pembangunan, proses dan 
tahapan penyusunan, landasan hukum, definisi dan 
peristilahan. 

  
b.  BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

Memuat deskripsi umum mengenai batas administrasi dan 
kondisi geografis, topografi, kedalaman dan kelerengan, geologi 
dan tanah, hidrologi, iklim dan hidroosenografi; ganbaran 
tentang keadaan sumberdaya pesisir meliputi sumberdaya 
hayati, sumberdaya non hayati, sumberdaya buatan, jasa-jasa 
lingkungan; pola penggunaan lahan dan perairan; kondisi sosial 
ekonomi dan budaya masyarakat pesisir; permasalahan 
sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten 
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Sukamara, Kabuapten Kotawaringin Barat, Kabupaten Seruyan, 
Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, 
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas. 

 
c. BAB III : KERANGKA STRATEGI PENGELOLAAN DAN 

PEMBANGUNAN 
Memuat visi, misi, dan tujuan, isu-isu pengelolaan wilayah 
pesisir terdiri dari: isu-isu di bidang sosial dan budaya,   isu-isu 
di bidang ekonomi, sarana dan prasarana, isu-isu di bidang 
ekologi dan lingkungan hidup, isu-isu di bidang hukum dan 
kelembagaan, perumusan tujuan, sasaran, strategis, arah 
kebijakan, target dan indikator.  

 
d. BAB IV : KAIDAH PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN  

Memuat kaidah pelaksanaan: kepemimpinan, koordinasi 
pelaksanaan rencana strategis, pertanggungjawaban, kemitraan, 
partisipasi masyarakat, mobilisasi sumberdaya manusia, 
mobilisasi sumberdaya finansial, kontribusi masyarakat dan 
swasta, proses implementasi; monitoring, evaluasi dan 
peninjauan kembali. 

 
(2) Isi beserta uraian RSWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 

 

 

BAB VI 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI 
 

Pasal 8 
 

(1) Pemantauan pelaksanaan RSWP-3-K Provinsi dilaksanakan secara 
terintegrasi, terpadu, dan berkesinambungan.  

 

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
SKPD dan atau lembaga/instansi terkait dengan melibatkan 
masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya sesuai 
dengan kewenangannya. 

 

(3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah  melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RSWP3K 
Provinsi Tahun 2012 – 2032  setiap 5 (lima) tahun sekali. 

 
 

BAB VIII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 
 

Pasal 9 
 

RSWP-3-K Provinsi memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yakni 
tahun 2012 sampai dengan tahun 2032 dan dapat ditinjau kembali 
sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali. 
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BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 10 
 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah.  
 
   
 
 
 

         
Ditetapkan di Palangka Raya 
pada tanggal  19 Pebruari 2013  
 
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 

 
ttd 

 
AGUSTIN TERAS NARANG 

Diundangkan di Palangka Raya 

pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 

 

ttd 

 

SIUN JARIAS 

 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 36 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM 

SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 

 

 

 

AMIR HAMZAH K. HADI 





 

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 
 NOMOR  36 TAHUN 2013 

 TANGGGAL  19 PEBRUARI 2013 
 

 
RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 

 TAHUN 2012 – 2032 

 
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Kawasan wilayah pesisir dan laut merupakan daerah yang cukup potensial untuk 

dikembangkan dan juga merupakan wilayah yang mengandung beberapa ekosistem yang 

sangat produktif dengan kandungan biodiversitas yang sangat kaya, yang umumnya rentan 

terhadap gangguan sehingga dapat menyebabkan terjadinya degradasi, kerusakan dan 

terancam punah. Hal ini sebagai akibat dari berbagai kegiatan pembangunan yang kurang 

mengindahkan kelestarian fungsi ekosistem, kapasitas keberlanjutan (sustainable capacity). 

Apabila kondisi semacam ini tidak segera diatasi serta tidak dirancang upaya pengelolaan 

secara arif dan efektif, maka pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir secara optimal dan 

berkelanjutan dikhawatirkan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. 

Perbedaan yang mendasar secara ekologis di wilayah pesisir sangat berpengaruh pada 

aktivitas masyarakatnya. Kerentanan perubahan secara ekologis berpengaruh secara 

signifikan terhadap usaha perekonomian yang ada di wilayah tersebut, karena 

ketergantungan yang tinggi dari aktivitas ekonomi masyarakat dengan sumberdaya ekologis 

tersebut. Jika sifat kerentanan wilayah tidak diperhatikan, maka akan muncul konflik antara  

kepentingan memanfaatkan sumberdaya pesisir untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan 

pembangunan ekonomi dalam jangka pendek dengan kebutuhan generasi yang akan datang 

terhadap sumberdaya pesisir. Dalam banyak kasus, pendekatan pembangungan ekonomi 

yang parsial, tidak kondusif dalam mendorong pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. 

Kegiatan yang parsial hanya memperhatikan kepentingan sektornya dan mengabaikan akibat 

yang timbul dari atau terhadap sektor lain, sehingga berkembang konflik pemanfaatan dan 

kewenangan. Dari berbagai studi, terdapat kecenderungan bahwa hampir semua kawasan 

pesisir Indonesia mengalami konflik tersebut. Jika konflik ini dibiarkan berlangsung terus 

akan mengurangi keinginan pihak yang bertikai untuk melestarikan sumberdayanya. 

Fenomena degradasi biofisik lingkungan akibat pemanfaatan yang tidak berkelanjutan 

semakin mengkhawatirkan terutama degradasi ekosistem pesisir (mangrove dan terumbu 

karang), pencemaran, maupun perubahan garis pantai yang menyebabkan instrusi air laut 

dan kerusakan infrastruktur pembangunan. Berdasarkan kondisi tersebut sehingga 

diperlukan kemampuan pemerintah daerah dalam mengkoordinasikan berbagai perencanaan 

sektor melalui pendekatan secara komprehensif agar pengelolaan wilayah pesisir, laut dan 

pulau-pulau kecil dapat terintegrasi, bersifat lestari dan tidak merusak ekosistem. 

Provinsi Kalimantan Tengah, secara administrasi terbagi 13 Kabupaten dan 1 Kota, dengan 

Kabupaten pesisir (yang memiliki/berbatasan dengan perairan laut) adalah sebanyak 7 
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Kabupaten, yakni Kabupaten Sukamara, Kotawaringin Barat, Seruyan, Kotawaringin Timur, 

Katingan, Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas. Luas Kabupaten pesisir tersebut seluas 

89.282 km2 atau sebesar 58,14 % dari luas total Provinsi Kalimantan Tengah 153.564 km2 

dengan panjang garis pantai Kalimantan Tengah sebesar 750  km. 

Wilayah Kabupaten pesisir tersebut memiliki potensi sumberdaya baik hayati maupun 

nonhayati yang cukup besar seperti pertambangan, perikanan, pariwisata, ekosistem 

mangrove, terumbu karang, pulau-pulau kecil dan lain sebagainya. Akan tetapi tingginya 

tingkat eksploitasi di wilayah ini menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan. 

Pada dasarnya degradasi lingkungan di wilayah Kalimantan Tengah bukan hanya akibat alam 

akan tetapi pola aktivitas kegiatan manusia yang tidak terkendali cukup berperan penting 

dalam memperparah kerusakan lingkungan. Aktivitas yang dilakukan di daerah hulu seperti 

pertambangan, pertanian, perikanan, pemukiman dan penebangan hutan telah berdampak 

besar  khususnya di Muara Sungai.  Sungai–sungai tersebut menerima beban lingkungan 

yang berat selama ini sudah tidak mampu secara alami untuk mentolerirnya.  

Dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir, sebaiknya tidak hanya 

berdasarkan pada pendekatan produksi, namun harus juga berdasarkan pada pendekatan 

sosial ekonomi dan budaya, serta bioekoregion dan kelestarian sumberdaya alam. Pendekatan 

ini dimaksudkan agar pembangunan wilayah pesisir menjadi semakin komprehensif yang 

meliputi aspek sosial ekonomi, budaya serta aspek lingkungan, sehingga diharapkan 

pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut dapat menginternalisasikan 

kepentingan generasi akan datang (internalisation generation). Artinya pembangunan usaha 

kelautan memerlukan penyesuaian dengan kapasitas dan keadaan sumberdaya hayati 

(biodiversity) dan lingkungan baik fisik maupun sosial (social and physical enviromental). 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Pasal 7 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah baik 

Provinsi maupun Kabupaten/Kota wajib untuk menyusun dokumen perencanaan 

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terkait satu sama lain, mulai dari 

Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP-3-K), Rencana Zonasi 

Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 

Pulau-pulau Kecil (RPWP-3-K), dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-

pulau Kecil (RAPWP-3-K). Berkenan dengan amanat dalam undang-undang tersebut, maka 

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berupaya menyusun dokumen rencana 

strategis ini. 

Sesuai dengan hirarki perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, 

Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP-3-K) merupakan dokumen 

perencanaan yang menjadi pondasi bagi dokumen hirarki lainnya. RSWP-3-K merupakan 

rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan 

pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target 

pelaksanaan dengan indikator yang tepat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut 

Provinsi Kalimantan Tengah.  

Ada beberapa aspek yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun strategi 

pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang merupakan bagian dari proses RSWP-3-K 

Provinsi Kalimantan Tengah, yakni modal dasar (yang antara lain meliputi potensi 

sumberdaya alam, SDM, IPTEK, dan peraturan perundangan), tantangan dan masalah yang 
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masih dihadapi hingga saat ini, instrumental input, dan lingkungan strategis (baik lokal, 

global maupun regional). 

1.2. Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-

K) Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan 

pengelolaan wilayah pesisir dalam jangka panjang (20 tahun kedepan) sebagai pedoman bagi 

seluruh pemangku kepentingan serta menjadi acuan bagi penyusunan rencana zonasi, 

rencana pengelolaan dan rencana aksi. 

Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah : 

1. Meningkatkan pemahaman semua pihak terkait tentang pentingnya pengelolaan 

sumberdaya pesisir dan laut secara optimal, efisien dan berkelanjutan. 

2. Meningkatkan upaya-upaya pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil 

secara terpadu di Provinsi Kalimantan Tengah. 

3. Mendorong peran serta dan keterpaduan antar stakeholder baik pemerintahan, antar 

instansi, swasta dan masyarakat dalam mengembangkan upaya pengelolaan wilayah 

pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang bertanggung jawab. 

4. Memberikan panduan bagi instansi-instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Tengah, pihak swasta, masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan lainnya 

tentang strategi pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil Provinsi 

Kalimantan Tengah. 

1.3. Ruang Lingkup 

Wilayah Rencana Strategis (Renstra) ini mencakup wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil 

Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengacu kepada batasan wilayah pesisir dan laut sesuai 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yakni 

meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan 

di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut 

sejauh 12 (dua belas) mil laut (batas pengelolaan Laut Provinsi) diukur dari garis pantai. 

Berdasarkan hal tersebut Kabupaten yang termaksud dalam wilayah pesisir di Provinsi 

Kalimantan Tengah hanya 7 Kabupaten dengan 15 Kecamatan Pesisir yakni Kabupaten 

Sukamara (2 Kecamatan Pesisir), Kabupaten Kotawaringin Barat (3 Kecamatan Pesisir), 

Kabupaten Seruyan (2 Kecamatan Pesisir), Kabupaten Kotawaringin Timur (3 Kecamatan 

Pesisir), Kabupaten Katinga (2 Kecamatan Pesisir), Kabupaten Pulang Pisau (2 Kecamatan 

Pesisir), Kabupaten Kapuas (1 Kecamatan Pesisir). 
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Dokumen Rencana Strategis (Renstra) terdiri dari Bab I pendahuluan yang berisi latar 

belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, kedudukan PSWP-3-K dalam rencana 

pembangunan, proses dan tahapan penyusunan, landasan hukum, definisi dan peristilahan. 

Bab II gambaran umum yang terdiri dari Deskripsi Umum, sumberdaya pesisir, Pola 

penggunan lahan dan perairan, kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat pesisir, 

permasalahan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil. Bab III kerangka strategi 

pengelolaan dan pembangunan yang terdiri dari visi dan misi, tujuan, isu pengelolaan 

wilayah pesisir, perumusan tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan, target dan indikator. 

Bab IV yang berisi kaidah pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan peninjauan kembali. 

1.4. Kedudukan RSWP-3-K dalam Rencana Pembangunan 

1.4.1. Kedudukan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan 

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara tegas menyebutkan bahwa “Rencana Strategis 

adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan 

pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target 

pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional”. Selain 

itu menjelaskan bahwa Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang setiap Pemerintah 

Daerah.  

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional dan Undang-UndangNomor 27 Tahun 2007, maka kedudukan  rencana Strategis 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam sistem perencanaan pembangunan dan 

penganggaran keuangan daerah dapat digambarkan sebagaimana disajikan pada Gambar 1. 

Dalam Gambar 1 tersebut menunjukkan bahwa adopsi dan pelembagaan dokumen tersebut 

dilakukan dengan menjadikan dokumen RSWP-3-K sebagai input dalam penyusunan RPJMD 

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah), Renstra SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), dan Renja SKPD. 

RSWP-3-K Provinsi Kalimantan Tengah merupakan kebijakan publik yang dimaksudkan 

untuk memastikan upaya-upaya pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil 

dapat menjadi arus utama dalam pembangunan. Sehingga diharapkan dapat berfungsi 

sebagai instrumen yang akan dipakai sebagai referensi kebijakan dan program kegiatan 

dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sampai dengan beberapa tahun ke 

depan oleh pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Kedudukan Rencana Strategi 

Wilayah Pesisir Kelautan dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tengah tersaji dalam 

gambar 1 dibawah ini. 
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Gambar 1. Kedudukan RSWP-3-K Provinsi Kalimantan Tengah 

 

Keterangan : 

RPJPN : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

RKP : Rencana Kerja Pemerintah 

RAPBN : Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional 

Renstra K/L : Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 

Renja K/L : Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga 

RPJPD : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

RAPBD : Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Renstra-SKPD : Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Renja-SKPD : Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 

RKA-SKPD : Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 

RSWP-3-K : Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

1.4.2. Jangka Waktu Perencanaan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), 

adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Berdasarkan hal tersebut 

maka RSWP-3-K Provinsi Kalimantan Tengah berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) 

tahun yaitu tahun 2012 sampai tahun 2032 dan dapat ditinjau kembali 5 (lima) tahun sekali. 

RSWP-3-K merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka 

panjang setiap Pemerintah Daerah. Peninjauan kembali renstra ini dapat dilakukan kurang 

dari 5 (lima) tahun jika: 

1. Terjadi perubahan kebijakan dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan 

sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. 

2. Terjadi dinamika internal yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar 

antara lain berkaitan dengan bencana alam skala besar dan pemekaran wilayah pesisir 

dan pulau-pulau kecil yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. 
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1.5. Proses dan Tahapan Penyusunan 

Penyusunan RSWP-3-K Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan melalui pendekatan 

partisipatif dan proses koordinasi, integrasi dan singkronisasi antara instansi terkait di 

Provinsi Kalimantan Tengah, seperti Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan 

Lingkungan Hidup, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Perhubungan Komunikasi dan 

Informatika, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas 

Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perkebunan 

maupun stakeholder lain seperti perguruan tinggi, masyarakat, LSM, maupun pihak swasta. 

Dalam rangka penyusunan RSWP-3-K Provinsi Kalimantan Tengah ini, telah dibentuk 

Kelompok Kerja Penyusun RWP-3-K berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan 

Tengah Nomor 188.44 /207/ 2012 Tanggal 22 Mei 2012 tentang Pembentukan Kelompok 

Kerja Rencana Penyusunan Rencanana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang 

beranggotakan 21 (dua puluh satu) orang. 

Proses penjaringan dan pengumpulan data, serta isu-isu strategis dalam pengelolaan wilayah 

pesisir, laut dan pulau-pulau kecil akan dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu melalui 

sosialisasi dari tim pusat (Direktorat Tata Ruang, Kementerian Kelautan dan Perikanan), 

kunjungan lapangan, pengumpulan data sekunder dari instansi terkait, rapat pembahasan 

dengan Tim Kelompok Kerja (Pokja), Focus Group Discussion (FGD), wawancara orang 

perorangan baik dengan masyarakat, dan Konsultasi Publik/Workshop.  

Proses dan tahapan penyusunan RSWP-3-K Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana 

disajikan pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Proses dan tahapan penyusunan RSWP-3-K Provinsi Kalimantan Tengah 
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1.6. Landasan Hukum 

Penyusunan RSWP-3-K Provinsi Kalimantan Tengah disusun berdasarkan pada aturan 

hukum sebagai berikut : 

1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 

Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan 

Tengah dan Perubahan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan 

Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); 

2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3647); 

3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undng-Undang Nomor 45 

Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 

5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

KeduaAtasUndang-UndangNomor32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4723); 

7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725); 

8) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 84, 

TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor 4739); 
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9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4849); 

10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4966); 

11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 140, 

TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor 5059); 

12) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

13) Peraturan  Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah,  Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

14) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran 

Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); 

15) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang 

Perencanaan Pengelolaan Wilyah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 

16) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang 

Kawasan Konservsi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 

17) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2008 tentang 

Akreditasi Terhadap Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 

18) Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah 

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11); 

19) Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah Nomor 14) sebagaimana telah  diubah dengan Peraturan Daerah 

Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah Nomor 45); 

20) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tetang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 
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2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 

21) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah 2010-2015 (Lembaran 

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40); 

 

1.7. Definisi dan Peristilahan 

Definisi dan peristilahan yang digunakan dalam penyusunan renstra ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, 

pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil 

antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan 

laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

2. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu 

kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya. 

3. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang 

dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Secara operasional, batas ke arah darat 

ditentukan sebagai batas kecamatan pesisir dan ke arah laut adalah 12 mil untuk 

Provinsi dan 1/3 (satu pertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota. 

4. Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumberdaya hayati, sumberdaya 

nonhayati; sumberdaya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumberdaya hayati meliputi 

ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumberdaya 

nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumberdaya buatan meliputi 

infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan 

berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait 

dengan kelautan dan perikanan serta energi laut yang terdapat di wilayah pesisir. 

5. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non 

organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, 

stabilitas, dan produktivitas. 

6. Bioekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan 

ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah aliran sungai, teluk, dan 

arus.  

7. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 

12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai 

dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna. 
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8. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi 

tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan 

ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya. 

9. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses 

penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan 

didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau 

kecil yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan 

wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. 

10. Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk 

kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi 

yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau 

rencana tingkat nasional. 

11. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap-

tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada 

Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh 

dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. 

12. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, 

prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan 

di antara berbagal lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan 

sumberdaya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan. 

13. Rencana Aksi Pengelolaan adalah tindak lanjut Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir 

dan Pulau-Pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadual untuk satu 

atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai 

kegiatan yang diperlukan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku 

kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-

pulau kecil di setiap kawasan perencanaan. 

14. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, 

pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya 

untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumberdaya pesisir dan 

pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan 

keanekaragamannya. 

15. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan 

bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke 

arah darat. 

16. Rehabilitasi Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan 

perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda 

dari kondisi semula. 

17. Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan wilayah 

pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk 

hidup lain. 
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18. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik secara struktur 

atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau 

nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah 

pesisir dan pulau-pulau kecil. 

19. Konsultasi Publik adalah suatu proses penggalian dan dialog masukan, tanggapan dan 

sanggahan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, dan pemangku kepentingan di 

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilaksanakan antara lain melalui rapat, 

musyawarah/rembug desa, dan lokakarya. 

20. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah 

yang bertanggungjawab pada pelaksanaan tugas di bidang tertentu di Provinsi, atau 

Kabupaten/Kota. 

21. Instansi terkait adalah Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, Unit 

Pelaksana Teknis, dan Instansi Vertikal. 

22. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal 

yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 

23. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.  

24. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.  

25. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di Bidang Kelautan dan Perikanan.  

26. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang kelautan, 

pesisir dan pulau-pulau kecil. 
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BAB 2 

GAMBARAN UMUM WILAYAH 

 

2.1. Deskripsi Umum 

2.1.1.Batas Administrasi dan Kondisi Geografis  

Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ibukota Palangka Raya terletak antara 0°45' Lintang 

Utara, 3°30' Lintang Selatan dan 111' Bujur Timur. Provinsi Kalimantan Tengah merupakan 

provinsi terluas ketiga di Indonesia setelah Provinsi Papua dan Kalimantan Timur dengan 

luas wilayah mencapai ± 153.564 Km2. Namun berdasarkan hasil penelitian terpadu yg telah 

melalui uji konsistensi Kementerian Kehutanan, total luas wilayah Kalimantan Tengah adalah 

154.267,80 km2 atau 15.426.780 Ha, yang terdiri dari kawasan Hutan: 12.675.364 Ha atau 

82,16% dan kawasan Non Kehutanan: 2.751.416 Ha atau 17,84%. 

Batas Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah adalah: 

• Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur; 

• Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa; 

• Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan; 

• Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten 

Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten 

Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito 

Timur di Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah 

bertambah dari 5 kabupaten dan 1 kota menjadi 13 kabupaten dan 1 kota. 

Secara rinci luas provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan kabupaten/Kota disajikan pada 

Tabel 1 dan gambar 3 Peta administrasi Provinsi kalimantan Tengah. 

Tabel 1. Luas wilayah menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah 
 

No.  Kabupaten /Kota Ibukota/Kota 
Luas Wilayah 

(Km2.) 
% Terhadap  

Luas Kal-Teng 

1. Kotawaringin Barat Pangkalan Bun 10.759 7,01 

2. Kotawaringin Timur Sampit 16.496 10,74 

3. Kapuas Kuala Kapuas 14.999 9,77 

4. Barito Selatan Buntok 8.830 5,75 

5. Barito Utara Muara Teweh 8.300 5,40 

6. Sukamara Sukamara 3.827 2,49 

7. Lamandau Nanga Bulik 6.414 4,18 

8. Seruyan Kuala Pembuang 16.404 10,68 

9. Katingan Kasongan 17.800 11,59 

10. Pulang Pisau Pulang Pisau 8.997 5,86 

11. Gunung Mas Kuala Kurun 10.804 7,04 

12. Barito Timur Tamiang Layang 3.834 2,50 

13. Murung Raya Puruk Cahu 23.700 15,43 
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14. Palangka Raya Palangka Raya 2.400 1,56 

Kalimantan Tengah Palangka Raya 153.564 100,00 

Sumber: Kalimantan Tengah dalam Angka 2011 
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Gambar 3. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Tengah 

RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN 

WILAYAH PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL 

PEMERINTAH PROVINSI 

KALIMANTAN TENGAH 



 

Berdasarkan pembagian wilayah perencanaan RSWP

pesisir, maka luas daratan 

58,14 % berbanding Kabupaten 

Kabupaten Pesisir terluas adalah Kabupaten Katingan 

Kotawaringin Timur 10,74 %, sedangkan terkecil adalah Kabupate

dari luas total wilayah daratan Provinsi Kalimantan Tengah.

menunjukan grafik luasan wilayah pesisir dan non pesisir provinsi Kalimantan Tengah dan 

tabel 2 nama Desa Kecamatan di Kabupaten pesisir Provinsi Kali

Gambar 4. Perbandingan luas wilayah kabupaten pesisir dan non pesisir Provinsi 
Kalimantan Tengah

Tabel 2. Wilayah Administrasi Pesisir

No Kabupaten 

1. Sukamara 

2 
Kotawaringin 

Barat 

3 Seruyan 

4 
Kotawaringin 

Timur 

15 

Berdasarkan pembagian wilayah perencanaan RSWP-3-K yakni wilayah pesisir dan non

pesisir, maka luas daratan Kabupaten Pesisir dominan lebih 

abupaten Non-Pesisir hanya 64.282 km

esisir terluas adalah Kabupaten Katingan sebesar

Kotawaringin Timur 10,74 %, sedangkan terkecil adalah Kabupate

dari luas total wilayah daratan Provinsi Kalimantan Tengah.

menunjukan grafik luasan wilayah pesisir dan non pesisir provinsi Kalimantan Tengah dan 

nama Desa Kecamatan di Kabupaten pesisir Provinsi Kali

Perbandingan luas wilayah kabupaten pesisir dan non pesisir Provinsi 
Kalimantan Tengah. 

Wilayah Administrasi PesisirKalimantan Tengah 

Kecamatan 

Jelai 
Kuala Jelai, Pulau Nibung, S

Bundung, Sungai Raja

Pantai Lunci 
Sungai Cabang Barat,  S

Tabuk, Sungai Pasir

Kumai 

Sungai Cabang, Teluk Pulai, Sungai Seko

Kubu, Sungai Bakau,Teluk Bogam, Keraya, 

Sebuai,Sebuai Timur

Arut Selatan 
Tanjung Putri, Kumpai Batu

Batu Atas. 

Seruyan Hilir 

Sungai Perlu, Kuala Pembuang Dua,Kuala 

Pembuang Satu, Pematang Limau, Tanjung 

Rangas, Muara dua, 

Sungai Undang, Persil Raya

Seruyan Hilir 

Timur 

Sungai Bakau, Pematang Panjang

Mentaya Hilir 

Selatan 

Sebamban, Samuda Besar,Samuda Kecil, 

Samuda Kota, Basirih Hilir, Jaya Kelapa, 

Basirih Hulu, Jaya Karet

58,14

41,86

Pesisir Non Pesisir

 

K yakni wilayah pesisir dan non-

esisir dominan lebih luas yakni 89.282km2 atau 

esisir hanya 64.282 km2 atau 41,86 %. Wilayah 

sebesar 11,59 %, kemudian Kabupaten 

Kotawaringin Timur 10,74 %, sedangkan terkecil adalah Kabupaten Sukamara hanya 2,49 % 

dari luas total wilayah daratan Provinsi Kalimantan Tengah. Pada gambar 4 berikut 

menunjukan grafik luasan wilayah pesisir dan non pesisir provinsi Kalimantan Tengah dan 

nama Desa Kecamatan di Kabupaten pesisir Provinsi Kalimantan Tengah. 

 

Perbandingan luas wilayah kabupaten pesisir dan non pesisir Provinsi 

Desa 

Kuala Jelai, Pulau Nibung, Sungai Baru, Sungai 

Raja. 

Cabang Barat,  Sungai Damar, Sungai  

Pasir. 

Cabang, Teluk Pulai, Sungai Sekonyer, 

Kubu, Sungai Bakau,Teluk Bogam, Keraya, 

,Sebuai Timur. 

Putri, Kumpai Batu bawah, Kumpai 

Sungai Perlu, Kuala Pembuang Dua,Kuala 

Pembuang Satu, Pematang Limau, Tanjung 

Muara dua, Belanti, Jahitan, Baung, 

Sungai Undang, Persil Raya. 

Pematang Panjang. 

Sebamban, Samuda Besar,Samuda Kecil, 

Samuda Kota, Basirih Hilir, Jaya Kelapa, 

Basirih Hulu, Jaya Karet. 

58,14
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Teluk Sampit 

Ujung Pandaran, Lampuyang, Basawang, 

Parebok. 

 

Pulau Hanaut 

Satiruk, Bapinang Hilir Laut, Bapinang Hilir, 

Bapinang Hulu, Makarti Jaya, Rawa Sari. 

 

5 Katingan 

Katingan 

Kuala 

Pegatan Hilir, Pegatan Hulu, Jaya Makmur, 

Subur Indah, Kampung Keramat, Singam Raya, 

Bangun Jaya, Kampung Tengah, Kampung 

Baru, Setia Mulia, Kampung Melayu, Teluk 

Sebaku, Mekar Tani. 

Mandawai 

Teluk Sebulu, Mandawai, Kampung Melayu, 

Mekar Tani, Tewang Kampung, Perigi, Muara 

Bulan. 

6 Pulang Pisau 

Kahayan 

Kuala 

Cemantan, Papuyu III (Sungai Pudak), Kiapak,  

Papuyu II (Sungai Barunai), Papuyu I (Sungai 

Pasanan), Sungai Rungun, Bahaur Hilir, Bahaur 

Tengah, Bahaur Hulu. 

Sebangau 

Kuala 

Sebangau, Sebangau Permai, Sebangau Mulia, 

Paduran Mulia,Mekar Jaya, Sebangau Jaya. 

7 Kapuas Kapuas Kuala 
Batanjung, Cemara labat, Palampai, Sungai 

Teras, Lupak Dalam, Pematang. 

2.1.2.Topografi, Kedalaman dan Kelerengan 

Sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah merupakan daerah dataran rendah dengan 

topografi yang praktis relatif datar mulai dari wilayah bagian selatan, tengah dan menerus 

dari barat hingga ke timur. Pada sektor tengah wilayah Kalimantan Tengah mulai dijumpai 

perbukitan dengan variasi topografi dari landai hingga kemiringan tertentu, dengan pola 

intensitas kemiringan yang meningkat ke arah utara. Sektor utara merupakan rangkaian 

pegunungan dengan dominasi topografi curam, bagian wilayah ini memanjang dari barat 

daya ke timur. Titik tertinggi wilayah Kalimantan Tengah terdapat di Gunung Batu Sambang 

dengan ketinggian mencapai 1660 Meter dpl. Tabel 3 berikut menyajikan luasan lahan dalam 

hektar berdasarkan persentase kemiringan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.   

Tabel 3. Luas Areal Menurut Kemiringan Lahan di Kabupaten/Kota 
Provinsi Kalimantan Tengah. 
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2.1.3.Geologi dan Tanah 

Berdasarkan formasi batuannya, bumi Kalimantan Tengah berasal dari formasi-formasi 

geologis yang tergolong tua. Adapun penyebaran formasi batuannya terdiri dari: 

- Aluvium, endapan sungai dan laut, wilayah berawa dan bergambut; 

- Batuan sedimen yang kaya akan mineral kuarsa; 

- Batuan sedimen klastik, mineral kuarsa dengan sedikit material vulkanik; 

- Batuan beku; 

- Batuan vulkanik tua, menghasilkan jenis tanah yang kaya unsur hara; 

- Batuan metamorf. 

Terkait dengan potensi kesuburan tanah, wilayah-wilayah di Kalimantan Tengah tergolong 

memiliki potensi kesuburan rendah. Menurut tingkat kesuburannya, tanah di Kalimantan 

Tengah termasuk dalam kelas IV, V dan III dengan jenis tanah terdiri dari Organosol, Aluvial, 

Regosol, PMK, Podsol, Latosol, Litosol dan Laterit.Sementara itu, terkait dengan sumber daya 

mineral, bumi Kalimantan Tengah mengandung: 

1) Mineral Logam, berupa: emas primer, emas sekunder dan bijih besi; 

2) Mineral Non Logam, berupa: pasir kuarsa, bentonit, kaolin, mika dan batu gamping. 

Mineral non logam yang memiliki prospek dan cukup luas penyebarannya adalah pasir 

kuarsa dan kaolin. Untuk mineral non logam jenis mika dapat ditemui khususnya di 

wilayah fisiografi perbukitan dan pegunungan. Sedangkan jenis batu gamping dapat 

dijumpai terutama di bagian timur, dekat perbatasan Provinsi Kalimantan Selatan; 

3) Batu Permata, berupa intan dan kecubung. Batu permata jenis intan terdapat di 

aluvium pada aliran sungai Barito yang terletak di Puruk Cahu, sedangkan jenis 

kecubung dapat dijumpai di bagian utara Pangkalan Bun; 

No.     Kabupaten/Kota 
Luas Menurut Kemiringan Lahan (Ha) 

0-2% 2-15% 15-40% >40% Jumlah 

1. Kotawaringin Barat 504.000 311.148 211.146 49.606 1.075.900 

2. Kotawaringin Timur 549.861 637.717 408.074 53.948 1.649.600 

3. Kapuas 675.713 541.654 256.225 26.308 1.499.900 

4. Barsel 555.747 199.075 107.195 20.938 883.000 

5. Barito Utara 58.057 228.914 493.677 49.352 830.000 

6. Sukamara 168.361 132.843 78.422 3.074 382.700 

7. Lamandau 16 26.806 386.455 228.123 641.400 

8. Seruyan 660.440 377.128 442.477 160.355 1.640.400 

9. Katingan 692.075 381.106 460.308 146.511 1.780.000 

10. Pulang Pisau 850.324 49.376 0 0 899.700 

11. Gunung Mas 38.692 395.651 465.419 180.638 1.080.400 

12. Barito Timur 108.346 164.254 110.064 736 383.400 

13. Murung Raya 15.894 91.433 1.190.015 1.072.658 2.370.000 

14. Palangka Raya 177.036 62.526 4.609.915 0 240.000 

Kalimantan 
Tengah 

(Ha) 5.054.5
62 

3.599.6
31 

4.609.915 2.092.292 15.356.400 

(%) 32,92 23,34 30,02 13,62 100,00 

Sumber: Diolah dari Peta-peta Dasar Rupa Bumi Indonesia, Bakorsurtanal, 2005  
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4) Mineral Energi, berupa minyak bumi dan batubara. cadangan minyak bumi terdapat di 

sektor tengah yang berbatasan dengan Kalimantan Selatan. Sedangkan cadangan 

batubara terdapat di sektor timur laut, menerus ke selatan dan ke barat. 

Morfologi daerah pesisir Kalimantan Tengah berdasarkan kemiringan lereng, beda tinggi serta 

batuan penyusunnya dibedakan menjadi dua yaitu satuan perbukitan bergelombang rendah 

dan satuan dataran. Satuan dataran mencakup 80 % dari luas pesisir, yang terdiri dari 

satuan dataran pantai, dataran rawa, dataran bantaran sungai, kubah gambut dengan 

kemiringan lahan 0 – 2%. Morfologi dataran ini banyak ditemukan di Kabupaten Kapuas, 

Pulang Pisau, Katingan dan Kotawaringin Timur. 

Morfologi bergelombang lemah terdapat dibelakang morfologi dataran, dengan kemiringan 

lahan 2%.  Lahan bergelombang lemah ini terdapat di Kabupaten Seruyan, Kotawaringin 

Barat dan Sukamara. Karena bentuk morfologi yang datar, maka wilayah pesisir relatif stabil 

terhadap perubahan morfologi yang disebabkan oleh erosi dan longsor. 

Secara geologis dataran pesisir Kalimantan Tengah terbentuk dari batuan endapan dengan 

material penyusun endapan pasir, lumpur dan endapan bahan organik. Proses pengendapan 

ini dipengaruhi oleh proses pasang surut, proses pengendapan sungai atau sedimentasi 9 

sungai yang mengalir dari wilayah pegunugan di bagian utara ke arahlaut/pesisir di bagian 

selatan. 

Dilihat dari proses secara geologis, pesisir Kalimantan Tengah terbentuk dari batuan endapan 

yang terbentuk pada zaman kwarter yang membentuk formasi Alluvium dan batuan endapan 

yang terbentuk pada zaman tersier yang membentuk formasi Dahor. 

Formasi Alluvium (Qa), yang tersusun dari material gambut berwarna coklat kehitaman 

(endapan rawa), pasir lepas berwarna kekuningan halus-kasar, tak berlapis (endapan sungai); 

lempung kelabu kecoklatan, mengandung sisa tumbuhan, sangat lunak (daerah pasang 

surut), dan lempung kaolinan warna putih kekuningan, bersifat liat, tebal sekitar 50 – 100 m. 

Endapan yang dihasilkan oleh proses di sungai menghasilkan tanah endapan kiri – kanan 

sungai besar yang dapat mencapai 5 Km dari tepi sungai. Proses pengendapan dari proses 

laut menghasilkan tanah/hamparan pasir dan tanggul pesisir di sepanjang pantai 

Kalimantan Tengah. Endapan bahan organik yang terkurung dalam jebakan air membentuk 

tanah gambut yang banyak di jumpai di daerah belakang tepi Sungai Kapuas, Kahayan, 

Sebangau dan Mentaya. 

Formasi Dahor (TQd), yang terdiri dari material konglomerat, coklat kehitaman, agak padat, 

komponen terdiri dari fragmen kuarsit dan basal, berukuran 1 – 3 cm, kemas terbuka dengan 

matriks berukuran pasir.  Berselingan dengan batu pasir, berwarna kekuningan sampai 

kelabu, berbutir sedang sampai kasar, setempat berstruktur sedimen silang silur.  Batu 

lempung warna kelabu, agak lunak, karbonan setempat mengandung lignit, tersingkap 

sebagai sisipan dalam batu pasir dengan ketebalan 20 – 60 cm. Formasi dahor ini 

membentuk tanah berpasir yang banyak ditemukan di sebelah barat Sungai Mentaya sebelah 

timur Sungai Jelai, yaitu dibelakang formasi alluvium. 
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2.1.4.Hidrologi  

Di wilayah Kalimantan Tengah mengalir beberapa sungai besar yang berhulu di sektor utara 

wilayah. Sejalan dengan kondisi fisiografi wilayah, sungai-sungai utama mempunyai 

kemiringan yang rendah hingga ke sektor tengah sehingga jangkauan pengaruh pasang air 

laut relatif jauh khususnya pada musim kemarau. Sebaliknya di musim hujan, air sungai 

sering meluap ke wilayah pedataran yang dilintasinya. Rawa gambut terdapat hingga ke 

sektor tengah. Pada bagian yang lebih hilir terdapat rawa pasang surut. Wilayah lebih hulu 

dialiri anak-anak sungai berpola dendritik dengan kemiringan tinggi bahkan beriam.Dengan 

demikian, kawasan hulu sangat berpotensi bagi pembangkit listrik tenaga air disamping 

sebagai sumber air mineral. Kawasan berawa di sektor tengah dan pesisir berfungsi sebagai 

retensi saat kelebihan air musim penghujan. Adapun perairan darat di Kalimantan Tengah, 

yakni: sungai, danau dan rawa dengan luas kurang lebih 141.965 Ha, potensial bagi 

perikanan darat.  

Wilayah Pesisir Kalimantan Tengah menjadi muara 9 DAS utama sebagai berikut:  

1) Daerah Aliran Sungai Jelai,memiliki daerah tangkapan dengan luas areal kurang 

lebih 379.000 Ha yang mencakup wilayah Kabupaten Sukamara terdiri dari 

Kecamatan Balai Riam, Kecamatan Sukamara dan Kecamatan Jelai. Sungai ini 

memilikin panjang 200 km, kedalaman rata-rata 5 meter dan lebar rata-rata 100 

meter dengan pola drainase anastomic (berkelok-kelok). Fungsi utama dari sungai ini 

adalah sebagai jalur transportasi antar wilayah di Kabupaten Sukamara dan 

sekitarnya. Selain itu, oleh penduduk yang bermukim disepanjang sungai tersebut 

juga dipakai sebagai kebutuhan air sehari-hari untuk cuci, mandi dan bahkan untuk 

minum serta sebagai air irigasi untuk tanaman padi seperti di Desa Pulau Nibung, 

Desa Sungai Baru dan Desa Sungai Bundung. 

2) Daerah Aliran Sungai Lamandau, memiliki daerah tangkapan dengan luas areal 

kurang lebih 1.189.000 Ha yang meliputi wilayah Kabupaten Lamandau, Kabupaten 

Sukamara dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Sungai ini memiliki panjang 300 km, 

kedalaman rata-rata 6 meter dan lebar rata-rata 200 meter dengan pola drainase 

anastomic (berkelok-kelok). 

Berdasarkan identifikasi terhadap Peta Geologi Bersistem Indonesia, Lembar 

Pangkalan Bun, 1513, tahun 1994, bahwa bagian hulu (bagian kecil) dari sungai ini 

berasal dari daerah Landform Group Volkan formasi tua yang merupakan daerah 

dengan kelompok tanah yang terbentuk dari bahan induk breksi gunung api, lava, 

andesit, dan tuf yang bersifat resisten. Sedangkan bagian selanjutnya hingga ke hilir 

melewati landform Group Aluvial dengan kelompok tanah yang terbentuk dari bahan 

induk batuan sedimen yamg mengandung pasir, lempung dan sisa-sisa tanaman dan 

bersifat mudah tererosi. Fungsi utama dari sungai ini adalah sebagai jalur 

transportasi antar wilayah di Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, dan 

Kabupaten Kotawaringin Barat. Oleh penduduk yang bermukim disepanjang sungai 
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tersebut juga dipakai sebagai kebutuhan air sehari-hari untuk cuci, mandi irigasi 

tanaman padi dan tambak (Desa Sei Pasir Kecamatan Jelai). Daerah aliran sungai 

(DAS) ini memiliki beberapa Sub-Das, yaitu: Sungai Belantikan, Sungai Bulik dan 

Sungai Arut,  

3) Daerah Aliran Sungai Kumai, memiliki daerah tangkapan dengan luas areal tidak 

kurang dari 402.800 Ha yang meliputi Kecamatan Kumai. Sungai ini memiliki 

panjang 175 km, kedalaman rata-rata 6 meter dan lebar rata-rata 300 meter dengan 

pola drainase paralel (dengan cabang tegak lurus terhadap sungai induk).Fungsi 

utama dari sungai ini adalah sebagai jalur transportasi antar wilayah di Provinsi dan 

Kabupaten di Kotawaringin Barat. Selain itu, oleh penduduk yang bermukim 

disepanjang sungai tersebut juga dipakai sebagai kebutuhan air sehari-hari untuk 

cuci, mandi dan bahkan untuk minum serta irigasi tanaman padi dan tambak. 

4) Daerah Aliran Sungai Seruyan, memiliki daerah tangkapan dengan luas areal tidak 

kurang dari 1.629.000 Ha. Sungai ini memiliki panjang 350 km kedalaman rata-rata 5 

meter dan lebar rata-rata 300 meter dalam pola drainase anastomic (berkelok-

kelok).Fungsi utama dari sungai ini adalah sebagai jalur transportasi antar wilayah di 

Kabupaten Seruyan dan sekitarnya. Selain itu, oleh penduduk yang bermukim 

disepanjang sungai tersebut juga dipakai sebagai kebutuhan air sehari-hari untuk 

cuci, mandi dan bahkan untuk minum. Selain itu, daerah aliran sungai (DAS) ini 

memiliki beberapa Sub-Das, yaitu Sub-Das Aliran Sungai Danau Sembuluh yang 

memiliki panjang 76 Km, Sub-Das Sungai Kuala Besar yang memiliki panjang 65 

Km, Sub-Das Sungai Munjul yang memiliki panjang 50 Km, Sub-Das Sungai Salau 

yang memiliki panjang 30 Km, Sub-Das Sungai Pukun yang memiliki panjang 100 

Km dan Sub-Das Sungai Kale yang memiliki panjang 30 Km. 

5) Daerah Aliran Sungai Mentaya, memiliki daerah tangkapan dengan luas areal tidak 

kurang dari 1.537.000 Ha.  Sungai ini memilikin panjang 400 km kedalaman rata-

rata 6 meter dan lebar rata-rata 400 meter dengan pola drainase anstomic (berkelok-

kelok).Fungsi utama dari sungai ini adalah sebagai jalur transportasi antar wilayah 

di Kotawaringin Timur dan sekitarnya. Selain itu, oleh penduduk yang bermukim 

disepanjang sungai tersebut juga dipakai sebagai kebutuhan air sehari-hari untuk 

cuci, mandi dan bahkan untuk minum. Selain itu, daerah aliran sungai (das) ini  

memiliki beberapa Sub-Das, yaitu : Sub-Das Sampit yang memiliki panjang 75 Km, 

Sub-Das Cempaga yang memiliki panjang 100 Km, Sub-Das Seranau yang memiliki 

panjang 75 Km, Sub-Das Kualan yang memiliki panjang 80 Km, Sub-Das Kuayan 

yang memiliki panjang 100 Km, Sub-Das Kalang yang memiliki panjang 65 Km. 

6) Daerah Aliran Sungai  Katingan, memiliki daerah tangkapan dengan luas areal 

tidak kurang dari 1.993.000 Ha. Sungai ini memiliki panjang 650 km, kedalaman 

rata-rata 6 meter dan lebar rata-rata 300 meter dengan pola drainase anastomic 

dendritic (berkelok-kelok).Fungsi utama dari sungai ini adalah sebagai jalur 

transportasi antar wilayah di Kabupaten Katingan dan sekitarnya. Selain fungsi jalur 
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transportasi tersebut, oleh penduduk yang bermukim disepanjang sungai tersebut 

juga dipakai sebagai kebutuhan air sehari-hari untuk cuci, mandi dan bahkan untuk 

minum. Selain itu, daerah aliran sungai (DAS) ini  memiliki beberapa Sub-Das, yaitu 

Sub-Das Kalanaman yang memiliki panjang 65 Km,  Sub-Das Samba yang memiliki 

panjang 100 Km, Sub-Das Hiran yang memiliki panjang 75 Km, Sub-Das Bembang 

yang memiliki panjang 75 Km, Sub-Das Senamang yang memiliki panjang 65 Km, 

Sub-Das Mahub yang memiliki panjang 50 Km. 

7) Daerah Aliran Sungai Sebangau. DAS ini merupakan hulu pesisir Kabupaten 

Katingan dan Pulang Pisau. Memiliki daerah tangkapan dengan luas areal tidak 

kurang dari 544.500 Ha. Sungai ini memiliki panjang 200 km, kedalaman rata-rata 5 

meter dan lebar rata-rata 100 meter dengan pola drainase anastomic dendritik 

(berkelok-kelok).Fungsi utama dari sungai ini adalah sebagai jalur transportasi antar 

wilayah di Kabupaten Pulang Pisau dan sekitarnya. Selain fungsi jalur transportasi 

tersebut, oleh penduduk yang bermukim disepanjang sungai tersebut juga dipakai 

sebagai kebutuhan air sehari-hari untuk cuci, mandi dan bahkan untuk minum. 

8) Daerah Aliran Sungai Kahayan, memiliki daerah tangkapan dengan luas areal tidak 

kurang dari 1.861.000 Ha, merupakan hulu pesisir Kabupaten Pulang Pisau. Sungai 

ini memiliki panjang 600 km, kedalaman rata-rata 7 meter dan lebar rata-rata 500 

meter dengan pola drainase anastomic dentritic (berkelok-kelok). Fungsi utama dari 

sungai ini adalah sebagai jalur transportasi antar wilayah di Kabupaten Pulang Pisau 

dan sekitarnya. Selain fungsi jalur transportasi tersebut, oleh penduduk yang 

bermukim disepanjang sungai tersebut juga dipakai sebagai kebutuhan air sehari-

hari untuk cuci, mandi dan bahkan untuk minum. 

9) Daerah Aliran Sungai Kapuas, merupakan hulu pesisir Kabupaten Kapuas, memiliki 

daerah tangkapan dengan luas areal kurang lebih 1.517.000 Ha. Sungai ini memiliki 

panjang 600 km, kedalaman rata-rata 7 meter dan lebar rata-rata 500 meter dengan 

pola drainase anastomic dentritic (berkelok-kelok).Fungsi utama dari sungai ini 

adalah sebagai jalur transportasi antar wilayah di Kabupaten Kapuas dan sekitarnya. 

Selain fungsi jalur transportasi tersebut, oleh penduduk yang bermukim disepanjang 

sungai tersebut juga dipakai sebagai irigasi sawah dan kebutuhan air sehari-hari 

untuk cuci, mandi serta bahkan untuk minum. 

Perubahan  tutupan lahan di daerah hulu akibat konversi hutan menjadi perkebunan, 

penebangan hutan dan aktivitas pertambangan ada indikasi telah terjadi  peningkatan 

sedimentasi di badan sungai dan di perairan pesisir Kalimantan Tengah. 

2.1.5.Iklim 

lklim di Kalimantan Tengah termasuk dalam tipe A dengan iklim tropis yang lembab dan 

panas. Wilayah ini rata-rata mendapat penyinaran matahari lebih dari 50% sepanjang tahun 

dengan suhu udara berkisar 22,4°C – 33,8°C. Berdasarkan pengamatan tahun 2011 pada 5 
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stasiun, suhu maksimum rata-rata mencapai 32,8°C, sedangkan suhu minimum rata-rata 

22,4°C. Pada tabel 4 berikut tersaji data curah hujan dalam kurun waktu satu tahun di lima 

stasiun Provinsi Kalimantan Tengah.  

Tabel 4. Curah Hujan Beberapa Stasiun di Kalimantan Tengah Tahun 2011 (mm). 

Bulan  

Stasiun 

Pangkalan 
Bun 

Sampit Buntok 
Muara 
Teweh 

Palangka 
Raya 

Januari  151,1 212,3 453,0 257,6 317.3 

Pebruari  77,0 117,0 199,2 164,1 280,3 

Maret  254,4 231,8 211,4 197,9 611,1 

April  305,9 312,3 320,4 374,3 356,2 

Mei  127,7 209,0 263,4 222,3 376,6 

Juni  15,7 74,8 117,0 223,0 36,1 

Juli  78,9 26,9 132,2 80,3 122,9 

Agustus  40,8 62,1 106,8 47,1 26,6 

September  117,0 143,1 79,8 116,7 176,5 

Oktober  177,6 334,5 171,8 218,0 414,9 

Nopember  262,6 356,5 316,0 351,1 427,2 

Desember  487,1 337,5 423,1 336,2 288,9 

Rata-rata  173,8 201,5 234,5 215,7 286,2 

2010  329,0 332,9 279,1 341,7 375,7 

2009  194,0 215,2 232,3 253,1 230,9 

2008  262,0 272,3 194,4 198,8 232,9 

2007  262,1 217,8 229,8 294,5 301,1 

Sumber: Kalimantan Tengah dalam Angka 2012 

Oleh karena dekatnya wilayah Kalimantan Tengah ke khatulistiwa, perbedaan suhu antar 

tempat relatif kecil dan hanya dibedakan oleh perbedaan altitude. Suhu relatif siang hari 

berkisar antara 26°C - 30°C dan malam hari 15°C - 26°C. Keadaan suhu demikian 

menyebabkan tingginya intensitas penguapan. Oleh sebab itu, cenderung selalu terdapat 

awan aktif dan udara yang jenuh sehingga mengakibatkan seringnya turun hujan. Curah 

hujan tahunan pada kurun waktu 2007 - 2011, di wilayah Kalimantan Tengah berkisar dari  

173,8 mm – 375,7 mm.  

Dengan kondisi demikian maka aspek iklim untuk wilayah Kalimantan Tengah umumnya 

tidak menjadi kendala yang berarti bagi pengembangan usaha pertanian dalam arti luas, 

khususnya faktor suhu udara serta jumlah dan distribusi curah hujan tahunan. 

2.1.6.Hidrooseanografi 

Parameter hidro-oseanografi penting untuk diketahui karena merupakan dinamika penggerak 

transport massa di perairan, dimana massa tersebut bisa merupakan organisme laut, bahan 

polutan, ataupun sedimentasi hasil masukan dari sungai. 

2.1.6.1. Bathimetri 

Berdasarkan Peta Fisik Dasar Wilayah Pesisir dan Laut Kalimantan Tengah, bahwa perairan 

lautnya secara umum memiliki kondisi bathimetri yang relatif dangkal (di bawah 200 m) yaitu 
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berkisar antara beberapa meter sampai > 20 m dengan kedalaman rata-rata kurang dari 30 

m. Wilayah perairan Sukamara merupakan perairan dangkal, garis isobat 5 m ditemui pada 

jarak rata-rata 3,5 km dari garis pantai sedangkan kedalam laut 10 meter berada pada jarak 

7,1 km dan kedalaman laut 20 meter biasanya berjarak 9 km dari pantai. Perairan 

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan perairan yang dangkal dengan morfologi dasar 

laut yang landai. Kondisi pantai Kecamatan Jelai dan Kecamatan Arut Selatan di Kabupaten 

Kotawaringin Barat, kedalaman perairan relatif bertambah secara linier. Sedangkan di 

Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Seruyan lebih dangkal. Kondisi bathimetri pesisir 

Kalimantan Tengah mempunyai relief datar antara 10-20 m hingga 10 – 20 km kearah laut 

lepas. 

2.1.6.2. Arus Laut 

Perairan Indonesia mempunyai pola arus permukaan yang sangat dipengaruhi oleh musim 

barat daya (Oktober–Maret) dan musim tenggara (April–September). Pengaruh kedua musim 

ini jelas terlihat di Pantai Kalimantan Tengah yang tepatnya berada di bagian selatan dari 

daratan Pulau Kalimantan. Pola arus di perairan laut Kalimantan Tengah yang mewakili 

empat musim yang berbeda, dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Musim Barat terjadi pada bulan Desember sampai dengan bulan Pebruari. Pada saat ini 

angin bertiup dari Barat ke Timur. Pola arus musim ini diwakili oleh simulasi arus bulan 

Pebruari. Pergerakan arus di daerah sekitar pantai jelas mengarah ke Timur akibat angin 

Barat, dan arus bergerak ke arah barat menuju Laut Flores dan sebagian membelok ke 

arah Selat Makasar. Kecepatan arus pada bulan ini berkisar antara 0,02 – 3,0 m/detik.  

b. Musim Peralihan I Musim ini terjadi pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei. Pada 

musim ini mulai terjadi peralihan arah angin yang bergerak dari Timur ke Barat. Pola 

arus di musim ini diwakili oleh simulasi arus di bulan Mei. Arah arus menuju ke Barat 

walaupun nilainya masih kecil. Kondisi ini diakibatkan oleh kekuatan angin yang relatif 

masih lemah, Kecepatan arus pada bulan ini berkisar antara 0,01 – 2,6m/detik.  

c. Musim Timur Musim ini terjadi dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus. Kondisi 

angin bertiup dari Timur ke Barat. Pada laporan ini pola arus hasil simulasi pada musim 

timur diwakili oleh pola arus pada bulan Agustus. Hasil simulasi model memperlihatkan 

bahwa kecepatan arus permukaan di sekitar pantai lebih kuat dibandingkan arus yang 

terjadi pada bulan Mei dengan arah dari Timur ke Barat. Kecepatan arus pada bulan ini 

berkisar antara 0,01 – 2,0 m/detik.  

d. Musim Peralihan II Musim ini terjadi pada bulan September sampai dengan bulan 

November. Kondisi angin mulai membelok ke arah Timur atau mulai terjadi peralihan 

dari musim timur ke musim barat. Dengan demikian arus permukaan di sekitar pantai 

yang pada awalnya bergerak ke Barat mulai melemah dan kemudian akan membelok ke 

arah Timur. Proses perubahan ini akan diikuti oleh pergerakan massa air. Kecepatan 

arus permukaan pada bulan ini berkisar antara         0,01 – 1 m/detik (ITB 2002).  
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2.1.6.3. Gelombang 

Kondisi gelombang suatu perairan sebagian besar dipengaruhi oleh energi yang dihasilkan oleh 

tiupan angin. Kuat lemahnya gelombang ini dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu kecepatan angin, 

lamanya angin berhembus (duration, dan jarak tiupan angin pada perairan terbuka (fetch). Tipe 

pantai umumnya landai berpasir, tinggi gelombang berkisar antara 35 – 100 cm, pecahan 

gelombang 300 – 850 dan periode gelombang 0,75” s/d 1’ 75”/gel. Aktivitas gelombang telah 

mengakibatkan abrasi lingkungan pantai, dengan didasarkan pada temuan-temuan lapangan 

antara lain terkikisnya pondasi bangunan pantai hingga robohnya sebagian bangunan. Tinggi 

gelombang rerata pada perairan pesisir berkisar antara 1 – 2 meter pada bulan Oktober. 

Pengaruh musim (musim barat dan timur) terhadap kondisi gelombang dengan jelas terlihat 

di perairan Kalimantan Tengah. Berdasarkan sumbernya, gelombang dapat dibedakan 

menjadi dua jenis yaitu gelombang swell (gelombang rambat yang telah keluar dari daerah 

pembangkitnya, yaitu: angin) dan sea (gelombang yang berada pada daerah pembangkitnya, 

yaitu : angin). 

2.1.6.4. Pasang Surut 

Perairan Kalimantan Tengah secara umum mempunyai tipe pasang surut (pasut) campuran 

cenderung diurnal (mixed tide prevailing diurnal). Pola kemunculan pasang surut tipe ini 

adalah dalam 1 hari bisa terjadi 1 kali saat air pasang dan 1 kali saat air surut, tetapi bisa 

juga terjadi 2 kali saat air pasang dan 2 kali saat air surut dengan ketinggian antar puncak 

yang jauh berbeda. Perbedaan elevasi muka laut akibat pasang surut mampu menggerakan 

arus, dimana arus pasut yang sangat umum terjadi di perairan Asia Tenggara yang 

berkedalaman 25 - 100 meter rata-rata kecepatannya 18,7 cm/detik untuk tipe pasut 

semidiurnal, dan 11,6 cm/detik untuk tipe pasut diurnal. 

Selisih pasang harian tertinggi dan terendah yang didasarkan pada informasi penduduk 

setempat memperlihatkan adanya perbedaan dalam rentang yang kecil untuk berbagai lokasi. 

Kisaran selisih pasang harian tertinggi dan terendah berkisar antara 0,80 m sampai 2,50 m. 

2.1.6.5. Temperatur Laut 

Hasil penelitian observasi lapangan, bahwa temperatur di wilayah pesisir dan laut 

Kalimantan Tengah berkisar antara 27,5ºC–30ºC. Dengan besaran temperatur tersebut, maka 

perairan di Kalimantan Tengah mempunyai kisaran temperatur yang cukup baik dan dapat 

digunakan untuk kegiatan budidaya pertanian dan pertambakan. Selain itu, temperatur 

tersebut akan mendukung kehidupan organisme air, dimana temperatur optimum untuk 

fotosintesis tumbuhan air. 

2.1.6.6. Kecerahan Perairan 

Hasil uji laboratorium menunjukkan kondisi kecerahan perairan Kalimantan Tengah kurang 

menunjang untuk budidaya perairan laut. Sekitar 88,04 % perairan dengan kecerahan 
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dibawah 2,50 m sangat jelek. Baku mutu yang diperbolehkan untuk budidaya rumput laut 

2,5–5 m, untuk molusca 3,5-7,7 m.  

2.1.6.7. Total Dissolved Solid (TDS) dan Total SuspendedSolid(TSS) 

Hasil observasi lapangan dan hasil analisa sampel, bahwa kondisi perairan Kalimantan 

Tengah mempunyai kandungan material tersuspensi yang belum melebihi ambang batas. 

Tetapi dikarenakan debit sungai-sungai yang bermuara kelaut membawa endapan lumpur 

yang besar, sehingga kondisi kekeruhan air tetap menjadi tinggi. Parameter TDS berkisar 0,9-

28 gram/l, TSS kisar 0,121–2,39 mg/l, sedangkan baku mutu untuk budidaya perikanan 

berkisar 0-80 mg/l, maka perairan tersebut baik untuk kegiatan budidaya dan konservasi 

biota. 

2.1.6.8. Salinitas Perairan 

Variasi salinitas suatu perairan dapat digunakan untuk mengindikasikan perubahan massa 

air diperairan tersebut. Salinitas di perairan Kalimantan Tengah dipengaruhi dari Laut Jawa 

saat pasang dan aliran sungai-sungai yang banyak bermuara ke laut pada saat surut. 

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan uji laboratorium sementara menunjukkan 

salinitas berkisar 7,5–35 % dengan kisaran nilai salinitas tersebut masih memungkinkan 

untuk pengembangan budidaya perikanan payau seperti kegiatan pertambakan udang dan 

ikan.  

2.1.6.9. Oksigen Terlarut 

Berdasarkan hasil uji lapangan, bahwa besaran nilai parameter BOD masih baik yaitu lebih 

rendah dari 45, yang diperbolehkan untuk budidaya perikanan. Parameter DO berkisar 4,87-

7,10, nilai baku mutu budidaya perikanan maksimum 6 mg/l. Kondisi ini memungkinkan 

perairan pesisir Kalimantan Tengah dapat digunakan untuk kegiatan budidaya pertambakan 

dan konservasi.  

2.1.6.10. Turbidity (Kekeruhan Perairan) 

Turbidity (kekeruhan) menggambarkan kadar partikel didalam air. Makin besar jumlah 

partikel yang terdapat dalam air menunjukkan nilai kekeruhan yang tinggi. Nilai turbidity 

kecerahan pada 135 titik pengamatan berkisar 1-405 NTU, dengan nilai rata-rata 29,55. 

Baku mutu tingkat kekeruhan untuk mendukung kehidupan biota perairan dan untuk 

kegiatan bididaya perairan laut dan konservasi berdasarkan SK Menteri KLH No. Kep-

02/MENKLH/1988 diperbolehkan < 30 NTU dan di ijinkan < 5 NTU. 

2.1.6.11.  Biologycal  Oxigen Demand (BOD) 

Nilai BOD berkisar antara 0,5–4,0, masih jauh dari ambang batas yang ditetapkan untuk 

kegiatan mandi, berenang, budidaya perairan, dan konservasi biota. Parameter ini masih 

dibawah yang diperbolehkan untuk budidaya sebesar < 45 mg/l.  Hasil penelitian terdahulu  
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yang dilakukan oleh ITB Tahun 2000, kisaran BOD di sekitar muara perairan Kalimatan 

Tengah antara  2,50-13,90.  Baku mutu kandungan BOD perairan berdasarkan SK Menteri 

KLH No. Kep-02/MENKLH/1988, diperbolehkan < 45 mg/l dan optimal  < 25 mg/l untuk 

kegiatan budidaya dan konservasi laut. 

2.1.6.12. Chemical Oksigen Demand (COD) 

Hasill pengukuran nilai COD berkisar 79,69–185,82 pada 135 titik pengamatan. Nilai COD 

hasil penelitian terdahulu (ITB), bulan oktober tahun 2000 berkisar 41,5-47,61. Dibanding 

dengan baku mutu,kandungan COD perairan berdasarkan SK Menteri KLH Nomor Kep-

02/MENKLH/1988 diperbolehkan < 80 mg/l dan yang di inginkan < 40 mg/l. Tingginya COD 

dimungkinkan karena wilayah sungai dan rawa yang ada merupakan tanah gambut, dan 

pengaruh sedimentasi dari daerah hulu sebagai akibat kegiatan tambang emas di tepi sungai. 

2.2. Sumberdaya Pesisir  

2.2.1. Sumberdaya Hayati 

Ekosistem pesisir Kalimantan Tengah secara umum berupa daerah estuaria, perairan pantai 

dan laut dangkal, serta hutan rawa. Sub ekosistem yang dominan adalah ekosistem 

mangrove, pantai berpasir, estuaria dan rawa banjiran (flood plain). Pada tabel 5 dibawah ini 

menyajikan luasan hektar ekosistem wilayah pesisir yang terdapat pada Kecamatan pesisir 

Provinsi Kalimantan Tengah. 

Tabel 5.  Ekosistem wilayah pesisir Kalimantan Tengah 

Kecamatan  

Ekosistem (Ha)  

Terumbu 
 Karang  

Padang 
Lamun 

Pantai  
Berpasir  

Mangrove  Rawa  
Air 

Hitam  
Hutan  

Jelai  + -  46  135  278  -  20.111  

Lunci  + -  40  321  -  -  45.466  

Arut Selatan  -  -  734   725  1300  -  22.079  

Kumai  300  210  960  6.068  2647  -  180.792  

Seruyan Hilir  200 -  1.290  8.020  2978  -  329.693  

Teluk Sampit  -  -  354  10.167  134  -  45.059  

M. Hilir Selatan  -  -  -  0  -  -  4.042  

Pulau Hanaut  -  -  -  2.810  -  -  29.203  

Katingan Kuala  -  -  94  11.250  760  -  54.319  

Mendawai  -  -  -  0  1450  -  130.297  

Kahayan Kuala  -  -  128  5.933  660  -  69.567  

Sebangau 
Kuala  

-  -  -  7.067  900  3.117  138.182  

Kapuas Kuala  -  -  -  6.121  1660  -  22.862  

Tanda (+) menyatakan belum disurvei 
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2.2.1.1. Ekosistem (Hutan) Mangrove 

Ekosistem mangrove di  Kalimantan Tengahditemukan di hampir semua Kabupaten yang 

memiliki wilayah pesisir, mulai dari Kabupaten Sukamara di wilayah paling barat sampai ke 

Kabupaten Kapuas di wilayah paling timur. Di Kabupaten Sukamara mangrove terdapat 

mulai pantai di sebelah barat Sungai Jelai sampai Desa Sungai Pasir. Sebelah timur sungai 

Jelai juga didominasi hutan mangrove sampai Desa Sungai Pundung. Secara umum jenis 

mangrove yang dominan adalah jenis  Api-api, Bakau, Nipah, Cemara laut dan Rambai.  

Hutan mangrove di pesisir Kotawaringin Barat memiliki sebaran yang terbatas hanya pada 

dua kecamatan yaitu Kumai dan Arut Selatan dengan luas masing-masing 6068,4 ha dan 

725,4 Ha. Di Kecamatan Kumai, hutan mangrove ditemukan di sepanjang Sungai Kumai, 

Sungai Sekonyer, Teluk Pulai, Muara Sungai Arut, Sungai Baru, Sungai Cabang Timur, 

Tanjung Puting, Desa Kubu, Tanjung Keluang, Tanjung Pandan, Sungai Bakau, Teluk 

Bogam, Tanjung Penghujan, Desa Keraya dan Desa Sebuai. Sedangkan di Kecamatan Arut 

Selatan meliputi Tanjung Krasak, Pulau Samudra dan Tanjung Putri. Sementara itu, luas 

mangrove di Desa Teluk Bogam sepanjang ± 1,5 km dari luas daerah 82 km2, sedangkan di 

Desa Sungai Bakau sepanjang 3,5 km dari luas daerah yang mencapai 111 km2. Jenis 

mangrove yang dominan di Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari bakau Besar, Bakau 

Kecil, Kendeka, Tingi, Api-api dan Nipah. 

Hutan mangrove di pesisir Seruyan memiliki penyebaran yang terbatas hanya pada satu 

kecamatan yaitu Kecamatan Seruyan Hilir. Kepadatan hutan mangrove di Kecamatan 

Seruyan Hilir ini berdasarkan interpretasi citra satelit Landsat(2007)diklasifikasikan menjadi 

3 bagian yaitu: Kepadatan sangat padat dengan luas 165,69 Ha, kerapatan sedang seluas 

1.084,72 Ha dan kerapatan jarang dengan luasan sebesar 5.716,57 Ha. Pantai di sebelah 

barat Sungai Seruyan sampai Sungai Sagintung Luar didominasi hutan mangrove, demikian 

pula di sebelah timur Sungai Seruyan hingga ke Sungai Bakau. Pada pesisir Seruyan 

ekosistem mangrove terdapat di sebelah barat dan timur Sungai Seruyan didominasi oleh 

Avicennia marina dan Rhizopora mucronata. 

Keanekaragaman mangrove di Seruyan tergolong rendah. Sebagian besar didominasi oleh 

Api-api (Avicenia alba dan Avicenia marina) pada lahan yang baru terbentuk, ditunjang oleh 

Kendeka atau Batu-batu (Bruguiera gynorrhiza) yang lazim dijumpai di daerah muara. Agak 

ke hulu dijumpai Nipah (Nypa fruticans), Pedada (Sonneratia caseolaris) dan Nyirih 

(Xylocarpus granatum) yang menunjukkan adanya pengaruh air tawar.  Vegetasi mangrove di 

kawasan pesisir sebelah timur Sungai Seruyan memiliki kerapatan jarang, jika dibandingkan 

dengan pesisir sebelah barat Sungai Seruyan. Hamparan mangrove di kawasan ini membujur 

dari Sungai Bakau hingga daerah Kuala Pembuang II. 

Pada empat Kabupaten wilayah barat Kalimantan Tengah, komposisi mangrove hampir sama. 

Jenis mangrove yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Timur didominasi oleh jenis Api-

api, Bakau, Nipah dan Jinggah. Jenis yang dominan di Kabupaten Katingan adalah Rambai 

laut, Nipah, Api-api dan Nyirih, sedangkan jenis yang dominan di Kabupaten Pulang Pisau 
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terdiri dari Bakau, Api-api, Rambai laut dan Nipah. Sedangkan di Kabupaten Kapuas, jenis 

mangrove yang dominan adalah Api-api, Bakau, Plarak dan Nipah. Perbedaan komposisi 

tegakan mangrove di wilayah pesisir Kalimantan Tengah ini diperkirakan karena adanya 

pengaruh salinitas tanah (Supriharyono, 2000).  

Secara umum dari hasil kajian yang dilakukan menunjukkan bahwa hutan mangrove di 

wilayah pesisir Kalimantan Tengah termasuk hutan mangrove yang memiliki zonasi 

sederhana (zonasi campuran). Hal ini disebabkan komunitas tumbuhan yang dijumpai tidak 

membentuk tegakan murni dan zonasi yang jelas. Kondisi mangrove yang tersebar dapat 

digolongkan dalam tiga golongan yaitu sangat padat, sedang (baik) dan jarang (rusak).  

Sebagai gambaran di Kabupaten Kotawaringin Barat kondisi mangrove yang memiliki 

kerapatan jarang terdapat pada daerah Teluk Pulai, Muara Sungai Arut, Sungai Cabang 

Timur, Tanjung Puting, Desa Kubu, Sungai Bakau, Teluk Bogam, Tanjung Penghujan, Desa 

Keraya dan Desa Sebuai. Kondisi kerapatan sedang meliputi daerah Sungai Baru, sebagian 

daerah Sungai Bakau, Tanjung Krasak, Pulau Samudra dan Tanjung Putri sedangkan 

kondisi sangat rapat ditemui pada daerah sepanjang Sungai Kumai, Sungai Sekonyer, 

Tanjung Keluang dan Tanjung Pandan. Kondisi hutan yang berada di sepanjang muara 

Sungai Kumai dalam keadaan yang relatif baik, hal ini dilihat secara fisiognomis seperti 

keragaman tumbuhan penyusun hutan dengan life form/habitus yang beragam, selain itu 

struktur tegakan yang masih baik dengan penyebaran individu yang cukup merata. Kondisi 

yang relatif baik juga digambarkan dari parameter kuantitatif seperti kerapatan yang tinggi 

untuk tumbuhan tingkat permudaan (tingkat semai dan pancang).  

Hutan mangrove yang ada di daerah pesisir di wilayah Desa Kubu, Sungai Bakau dan Teluk 

Bogam relatif kurang baik dibandingkan dengan hutan di muara Sungai Kumai. Hal ini 

disebabkan secara fisiognomi struktur tegakan yang kurang baik dan parameter kuantitatif 

(kerapatan) yang jarang. 

Kondisi mangrove ini juga dipengaruhi oleh adanya pembukaan tambak dan penebangan 

mangrove itu sendiri yang kayunya dimanfaatkan oleh masyarakat. Pembukaan tambak 

terjadi di sekitar dekat Sungai Sekonyer, Sungai Cabang Timur/Tanjung Puting, Sungai 

Bakau dan Tanjung Putri. Sementara untuk penebangan pohon mangrove lebih banyak 

dilakukan pada daerah Sungai Cabang Timur/Tanjung Puting dan Sungai Bakau.  

Contoh lainnya pada Kabupaten Seruyan kondisi mangrove yang kerapatannya kurang 

terdapat pada sebelah Barat Sungai Pasir Panjang dengan luasan ± 165,69 Ha yang 

termasuk dalam kawasan sebelah barat pesisir Seruyan. Mangrove yang berada dalam 

kondisi sedang  ada pada kawasan sebelah Timur Sungai Pasir Panjang, Tanjung Siamuk, 

Sungai Siamuk Kecil, Tanjung Buaya dan kawasan sebelah Barat Sungai Bakau. Kondisi 

sedang ini memiliki luasan  ± 1.084,72 Ha. 

Kondisi Mangrove dengan kerapatan kurang pada wilayah Kabupaten Seruyan lebih tinggi 

jumlahnya dengan luasan ± 5.716,57 Ha. Kondisi mangrove dalam kondisi kerapatan jarang 

ini ada pada wilayah kawasan barat dan Kawasan Timur Pesisir Kabupaten Seruyan dari 
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sebelah timur Sagintung Luar, Sungai Pasir Panjang hingga sebelah Timur Sungai Bakau. 

Selanjutnya kondisi kerapatan kurang juga ditemukan pada kawasan Sungai Baburi, Sungai 

Pahang, Sungai Bengo. 

Hutan mangrove di Indonesia berada dalam ancaman yang meningkat dari berbagai 

pembangunan, diantara yang utama adalah pembangunan yang cepat yang terdapat di 

seluruh wilayah pesisir yang secara ekonomi vital. Konsevasi kemanfaatan lain seperti untuk 

budidaya perairan, infrastruktur pantai termasuk pelabuhan, industri, pembangunan tempat 

perdagangan dan perumahan, serta pertanian, adalah penyebab berkurangnya sumber daya 

mangrove dan beban berat bagi hutan mangrove yang ada. Selain ancaman yang langsung 

ditujukan pada mangrove melalui pembangunan tersebut, ternyata sumber daya mangrove 

rentan terhadap aktivitas pembangunan yang terdapat jauh dari habitatnya. 

Ancaman dari luar tersebut yang sangat serius berasal dari pengelolaan DAS yang 

serampangan, dan meningkatnya pencemar hasil industri dan domestik (rumah tangga) yang 

masuk ke dalam daur hidrologi. Hasil yang terjadi dari erosi tanah yang parah dan 

meningkatnya kuantitas serta kecepatan sedimen yang diendapkan di lingkungan mangrove 

adalah kematian masal (dieback) mangrove yang tidak terhindarkan lagi karena lentisel-nya 

tersumbat oleh sedimen tersebut. Polusi dari limbah cair dan limbah padat berpengaruh 

serius pada perkecambahan dan pertumbuhan mangrove. 

Ancaman langsung yang paling serius terhadap mangrove pada umumnya diyakini akibat 

pembukaan liar mangrove untuk pembangunan tambak ikan dan udang. Meskipun 

kenyataannya bahwa produksi udang telah jatuh sejak beberapa tahun yang lalu, yang 

sebagaian besar diakibatkan oleh hasil yang menurun, para petambak bermodal kecil masih 

terus membuka areal mangrove untuk pembangunan tambak baru. Usaha spekulasi 

semacam ini pada umumnya kekurangan modal dasar untuk membuat tambak pada lokasi 

yang cocok, tidak dirancang dan dibangun secara tepat, serta dikelola secara tidak 

profesional. Maka akibat yang umum dirasakan dalam satu atau dua musim, panennya 

rendah hingga sedang, yang kemudian diikuti oleh cepatnya penurunan hasil panen , dan 

akhirnya tempat tersebut menjadi terbengkalai. 

Ancaman yang paling serius bagi mangrove adalah persepsi di kalangan masyarakat yang 

menganggap mangrove merupakan sumber daya yang kurang berguna yang hanya cocok 

untuk pembuangan sampah atau dikonversi untuk keperluan lain. Sebagian besar pendapat 

untuk mengkonversi mangrove berasal dari pemikiran bahwa lahan mangrove jauh lebih 

berguna bagi individu, perusahaan dan pemerintah daripada sebagai lahan yang berfungsi 

secara ekologi. Apabila persepsi keliru tersebut tidak dikoreksi, maka masa depan mangrove 

Indonesia dan juga mangrove dunia akan menjadi sangat suram. Gambar 5 berikut 

menampilkan beberapa fotto ragam ekosistem mangrove dan gambar 6 peta sebaran 

mangrove di wilayah pesisir Provinsi Kalimantan Tengah. 
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Gambar 5. Ragam ekosistem Mangrove di wilayah pesisir Provinsi Kalimantan Tengah 
(DKP 2010) 
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Gambar 6. Peta Sebaran Mangrove Provinsi Kalimantan Tengah 
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2.2.1.2. Ekosistem Padang Lamun (Sea Grass) 

Padang Lamun di pesisir Kalimantan Tengah sejauh ini hanya ditemukan di perairan pesisir 

Kabupaten Kotawaringin Barat yang tersebar di sepanjang pantai dan laut. Lamun yang 

tumbuh di sepanjang pantai pada kedalaman yang berkisar antara 0,2 meter hingga 3 meter, 

sedangkan yang tumbuh di perairan laut pada kedalaman yang berkisar antara 1 meter 

hingga 6 meter. Sebaran di sepanjang pantai meliputi Desa Kubu, Tanjung Keluang, Tanjung 

Pandan, Sungai Bakau, Teluk Bogam dan Tanjung Penghujan. Sedangkan di perairan laut 

meliputi Gosong Pinggir, Gosong Sepagar, Gosong Berendam dan Gosong Senggora. Pada 

tabel 6 berikut menunjukan lokasi padang lamun dengan karakteristik subtratnya. 

Tabel 6. Penyebaran Jenis lamun yang teridentifikasi di perairan Kotawaringin Barat 

NO LOKASI 
JENIS LAMUN 

SUBSTRAT 
EA TH HM CS 

1 Kubu + - - - Pasir berlumpur 

2 Tj. Keluang + - - - Pasir berlumpur 

3 Tj. Pandan + - - - Pasir berlumpur 

4 Sungai Bakau + - - - Pasir berlumpur 

5 Teluk Bogam + - - - Pasir berlumpur 

6 Tj. Penghujan + - - - Pasir berlumpur 

7 Gs. Senggora + + + + Pasir 

8 Gs. Pinggir + + + + Pasir 

9 Gs. Berendam + + + + Pasir 

10 Gs. Sepagar + + + + Pasir 

Sumber: Hasil Survei, 2007 
Keterangan: 
+ = Ada; - = Tidak ada 
EA (Enhalus acoroides), TH (Thalassia hemprichii), HM (Halophila minor), CS (Cymodocea 
serrulata) 

 

Hasil analisis citra satelit Landsat ETM 7 pada komposit band 321 dan klasifikasi substrat 

berdasarkan formula Lyzenga memperkirakan luas padang lamun di perairan laut Gosong 

Senggora sekitar 0,55 km2, sedangkan di Gosong Sepagar adalah 0,03 km2. Hasil citra 

memperlihatkan bahwa keberadaan lamun lebih banyak tumbuh pada daerah di antara 

hamparan pasir dengan pecahan karang mati.  

Padang lamun yang terhampar di sepanjang pantai, meliputi Desa Kubu hingga Tanjung 

Penghujan, memperlihatkan lamun yang tumbuh berpola dominasi tunggal dengan jenis 

Enhalus acoroides. Sedangkan lamun yang tumbuh di perairan laut yang meliputi daerah 

Gosong Senggora-Gosong Pinggir-Gosong Berendam-Gosong Sepagar, cenderung berpola 

campuran, dalam hal ini jenis Thalassia hemprichii-Halophila minor-Cymodocea serrulata-

Enhalus acoroides, berkembang bersama-sama dengan saling membagi ruang tumbuh. 

Paparan lamun yang tersebar dari Desa Kubu hingga Tanjung Penghujan tumbuh pada 

perairan dekat pantai atau perairan dangkal dengan dasar pasir bercampur endapan lumpur 
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dengan jenis yang mendominasi adalah Enhalus acoroides. Sedangkan pada perairan yang 

agak dalam (± 5 m) yang merupakan hamparan pasir putih di sekitar Gosong Pinggir, Gosong 

Berendam, Gosong Senggora dan Gosong Sepagar jenis lamun yang ditemukan adalah 

Thalassia hemprichii, Enhalus acoroides, Halophila minor dan Cymodocea serrulata. Jenis 

lamun yang teridentifikasi ini termasuk dalam famili Hydrocharitaceae, kecuali jenis 

Cymodocea serrulata yang termasuk famili Potamogetonaceae. 

Hasil survei di kawasan pesisir dan laut Kotawaringin Barat secara umum memperlihatkan 

kondisi kerusakan padang lamun pada perairan pantai di Kecamatan Kumai adalah 

termasuk kategori sedang. Meskipun demikian, hal ini dapat mengarah kepada tingkat 

kerusakan yang lebih tinggi bila tidak tersosialisasi dengan baik ke masyarakat dikarenakan 

lokasi tumbuhnya kebanyakan pada perairan dangkal di sepanjang desa pesisir. Sementara 

itu dilihat dari penutupan (% cover) maka kondisi yang ada memperlihatkan padang lamun 

yang ada di sepanjang perairan pantai statusnya dalam kondisi kurang kaya atau kurang 

sehat, dimana tutupannya hanya sekitar 40% saja dari luasan sekitar 5 Ha. 

Kondisi kerusakan padang lamun yang terdapat di perairan laut (Gosong Pinggir, Gosong 

Sepagar, Gosong Berendam dan Gosong Senggora) dapat dikategorikan rendah, namun 

dilihat dari persen penutupannya (% cover) maka padang lamun di perairan laut ini dalam 

status kurang kaya atau kurang sehat. 

Informasi mengenai penutupan jenis lamun bermanfaat untuk mengetahui kondisi ekosistem 

lamun di suatu wilayah serta kemampuan tumbuhan lamun tersebut untuk memanfaatkan 

luasan area yang ada. Secara umum, penutupan lamun di suatu area ditentukan oleh 

kepadatan dan juga morfologi tumbuhan lamun. Sebagai contoh, Enhalus acoroides adalah 

spesies lamun yang memiliki ukuran paling besar dibandingkan Thalassia hemprichii dan 

Cymodocea serrulata. Karena ukurannya yang besar tersebut menyebabkan Enhalus 

acoroides mampu memiliki penutupan yang besar walaupun kepadatannya di suatu habitat 

bernilai kecil. 

Pada perairan pantai antara Desa Kubu dan Tanjung Penghujan, jenis lamun Enhalus 

acoroides memiliki peranan yang paling besar, bahkanberperan secara mandiri penuh karena 

merupakan spesies tunggal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Enhalus acoroides 

cocok atau sesuai untuk hidup dan tumbuh di lokasi tersebut. Berbeda dengan keadaan 

lamun di perairan laut, dimana kepadatannya hampir merata dengan tidak ada yang 

mendominasi wilayah untuk tumbuh, sehingga dapat dikatakan bahwa lamun di daerah ini 

bersifat campuran. 

Enhalus acoroides ditemukan dengan melimpah pada lokasi perairan pantai karena pada 

lokasi tersebut terdapat hutan mangrove dan juga karena tipe substratnya cocok untuk 

pertumbuhan jenis lamun ini. Sebagaimana pernyataan Brouns dan Heijs (1991), Enhalus 

acoroides seringkali ditemukan tumbuh di dekat mangrove. Hutomo (1997) menambahkan, 

Enhalus acoroides merupakan tumbuhan yang tersebar secara luas, terutama pada substrat 

halus (lanau atau lumpur). 
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Ancaman terbesar padang lamun di pesisir Kotawaringin Barat adalah aktivitas penduduk 

desa dalam menambatkan kapal sehingga lamun yang tumbuh banyak tergerus lunas kapal 

dan terinjak-injak. Ancaman lainnya akibat tumpahan minyak hasil buangan kapal yang 

tidak disadari sehingga minyak tersebut menempel pada lamun. Banyaknya suplai 

sedimen/lumpur yang berasal dari daratan atau sungai yang bermuara ke laut menyebabkan 

penempelan pada daun lamun yang dikuatirkan mempengaruhi proses fotosintesis dimana 

dampaknya pada tingkat produktivitas primer yang dihasilkan terhadap kelangsungan hidup 

organisme. Pada gambar 7 berikut menampilkan beberapa foto ragam padang lamun yang 

terdapat di wilayah pesisir Provinsi Kalimantan Tengah. 
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Gambar 7. Ragam Padang Lamun di wilayah pesisir Provinsi Kalimantan Tengah (DKP 

2010) 

2.2.1.3. Ekosistem Terumbu Karang (Corral Reef) 

Sebaran terumbu karang di Kalimantan Tengah berdasarkan orientasi lapangan ditemukan di 

Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin Barat. Informasi terakhir berdasarkan pendugaan citra 

satelit kemungkinan terdapat pula di Kabupaten Sukamara.  

Banyaknya sungai-sungai besar yang bermuara ke laut di Kalimantan Tengah memunculkan 

suatu formasi karang yang unik, dimana perairannya berkarakteristik sifat estuaria, tingkat 

kekeruhan serta sedimentasi tinggi, kisaran salinitas yang rendah dan tergolong perairan 

yang kaya nutrien (heterotrofik). Munculnya susunan terumbu karang yang bersifat patchy, 

khususnya pada perairan Kumai dimungkinkan adanya teori steping stone biota karang. 

Veron (1995) menjelaskan bahwa penyebaran larva karang dibawa oleh arus melintasi 

perjalanan yang jauh dari satu pulau ke pulau lainnya. Pulau-pulau tersebut berfungsi 

sebagai batu loncatan bagi biota karang untuk menjangkau pulau-pulau selanjutnya. 

Sebaran terumbu karang di perairan Kotawaringin Barat ditemukan di sekitar Gosong 

Senggora dan Gosong Sepagar yang terletak pada bagian timur pantai Tanjung Puting. Tipe 

terumbu karang di perairan ini tergolong gosong/taka (pacth reef). Suharsono (2004) 

menjelaskan gosong karang merupakan potongan terumbu yang terisolasi dan baru 

berkembang pada dasar paparan pulau yang datar atau paparan benua. Besarnya ukuran 

bervariasi dan jarang muncul ke permukaan laut serta biasanya terdapat di antara terumbu 

karang tepi dan karang penghalang. 

Hasil pengamatan lapangan dan penamaan lokal  nelayan setempat, Gosong Senggora terdiri 

atas Gosong Pinggir, Gosong Besar dan Gosong Berandam.  Pada area Gosong Pinggir dan 

Gosong Besar terdapat gugusan pasir yang muncul kepermukaan sedangkan Gosong 

Berandam, sesuai namanya, paparan pasirnya tidak muncul ke permukaan ketika air 

pasang. Sekitar Gosong Besar dengan jarak yang relatif dekat terdapat 3 (tiga) gosong kecil 

pada sisi timur. 

Sedangkan yang relatif jauh terletak dekat pantai sisi timur Tanjung Puting, terdapat satu 

gosong yang ukurannya kurang lebih sepertiga dari Gosong Pinggir. 

Terumbu karang di Gosong Senggora tumbuh pada kedalaman 1 – 5 m, dimana jarak 

pandang kecerahan memiliki kisaran 3,11 – 3,27 m (sampai dasar perairan) pada saat surut, 

di saat pasang 3,65 – 3,94 m. Tumbuhnya karang di dasar perairan Gosong Senggora yang 

dangkal semakin memperlihatkan dominasi sedimen yang masuk ke perairan, dimana karang 

tersebut memiliki pola adaptasi tumbuh yang menyesuaikan dengan kondisi lingkungan 

perairan yang relatif keruh untuk melakukan proses fotosintesis beserta simbion 

zooxanthella-nya. 

Hasil pengamatan visual dengan peralatan Scuba memperlihatkan bahwa karakteristik 

karang di perairan Gosong Senggora merupakan karang yang umum dijumpai di perairan 
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keruh.  Beberapa genera karang yang dijumpai pada rataan terumbu seperti Acropora 

bercabang, Goniopora, Favia, Favites, Goniastrea, Galaxea, Fungia, Turbinaria, Montipora, 

Pectinia, Diplostrea dan Porites.  Sementara pada lereng terumbu umumnya dijumpai 

Galaxea, Turbinaria, Porites, Favia, Pectinia dan Tubastrea. Semua jenis karang termasuk 

kedalam filum Cnidaria (Coelenterata). 

Hampir semua karang yang ditemukan mempunyai atribut sediment rejection mulai dari 

bentuk pertumbuhannya yang umumnya massive, pergerakan tentakel dan cilia, mampu 

menggelembungkan jaringan dengan tekanan hidrostatik, menghasilkan lendir (mucus) dan 

memiliki jaringan yang tebal. 

Posisi Gosong Senggora yang terletak di tengah Teluk Kumai dan jauh dari daratan pesisir 

kabupaten Kotawaringin Barat. Keberadaannya bagi nelayan sekitar memberikan manfaat 

perlindungan bagi kapal terhadap gelombang musim barat dan tenggara. Sehingga mudah 

kita jumpai kelompok Kapal penangkapan dalam jumlah besar yang labuh jangkar di sekitar 

perairan terumbu karang.  Akibatnya di temukan areal karang yang rusak akibat labuh 

jangkar dan terkena lunas kapal. 

Sebaran terumbu karang kawasan di perairan pesisir Seruyan ditemukan dalam cekungan 

pantai antara sisi Timur Tanjung Puting dengan sisi Barat Tanjung Siamuk. Interpretasi 

berdasarkan citra satelit pada kawasan ini ditemukan 3 (tiga) spot yang diinterpretasikan 

sebagai gosong/taka (patch reef).  Suharsono (2004) menjelaskan gosong karang merupakan 

potongan terumbu yang terisolasi dan baru berkembang pada dasar paparan pulau yang 

datar atau paparan benua. Besarnya ukuran bervariasi dan jarang muncul ke permukaan 

laut serta biasanya terdapat di antara terumbu karang tepi dan karang penghalang. 

Pengamatan selanjutnya menunjukkan satu spot berada pada posisi kurang dari 4 (empat) 

mil atau kurang lebih 0,8 - 1 km kearah Tenggara dari muara Sungai Sagintung Barat atau 

Sungai Ranggau dengan luasan 35,386 Ha sedangkan 2 (dua) spot berikutnya dalam jarak 6 - 

12 mil laut dengan luasan keduanya sebesar 153,88 Ha.Hasil pengamatan visual dengan 

peralatan Scuba memperlihatkan bahwa karakteristik karang di perairan Ranggau atau 

Sagintung Barat kebanyakan di dominasi oleh soft coral dan hampir tidak ditemukan hard 

coral. 

Ancaman terbesar terumbu karang di perairan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah banjir 

akibat kegiatan deforestrasi dan illegal logging sehingga jangkauan air tawar semakin jauh 

memasuki kawasan terumbu sehingga mempengaruhi fluktuasi salinitas, peningkatan 

kekeruhan dan suspended sediment.  Penggunaan alat tangkap seperti lampara yang 

mengaduk dasar perairan dapat menyebabkan peningkatan kekeruhan.  Selain itu perilaku 

nelayan labuh jangkar sembarangan dan transportasi kapal yang menyebabkan benturan 

lunas dengan karang sangat berisiko pada berkurangnya tutupan karang. Berkurangnya 

tutupan karang akan diikuti menurunnya shelter, feeding dan spawningarea. Dalam jangka 

waktu yang lama akan mengurangi hasil tangkapan ikan yang dipengaruhi terganggunya 

siklus rantai makanan dan reproduksi ikan ekonomis penting di perairan terumbu karang. 
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Faktor alam yang diduga menyebabkan kerusakan karang Ranggau-Sagintung adalah 

salinitas, asupan air tawar dan sedimentasi. Beberapa aktivitas kapal penangkap ikan 

menggunakan alat tangkap lampara di sekitar lokasi Ranggau-Sagintung menjadi penyebab 

kerusakan fisik terumbu jenis soft coral. Pada beberapa spot ditemukan sponge yang patah, 

terbalik membentuk lintasan akibat tarikan kantung jaring. Gambar 8 berikut menanpilan 

bebeapa fotto ragam terumbu karang yang terdapat di wilayah pesisir provinsi Kalimantan 

Tengah. 
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Gambar 8. Ragam Terumbu Karang di wilayah pesisir Provinsi Kalimantan Tengah (DKP 
2010) 
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2.2.2.Sumberdaya Non Hayati 

2.2.2.1. Potensi Pertambangan 

Dilihat dari segi potensi kawasan ini mempunyai cadangan bahan tambang pasir dan kaolin 

yang cukup besar meliputi daerah Sukamara, Kumai, Arut Selatan dan sepanjang pantai dari 

Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan ke Ujung Pandaran Kabupaten Kotawaringin Timur.  

Bahan tambang gambut banyak ditemukan di Kabupaten Katingan dan Pualang Pisau. 

Potensi tambang tersebut hingga saat ini belum dimanfaatkan. Potensi tambang lainnya 

seperti minyak, gas bumi dan batu bara belum diketahui. 

2.2.3.Sumberdaya Buatan 

2.2.3.1. Perikanan Tangkap dan Penangkapan Ikan Statis 

Pemanfaatan potensi laut penangkapan ikan oleh nelayan lokal adalah penangkapan bergerak 

menggunakan kapal yang berbobot3 – 10 ton dengan kapasitas peralatan terbatas. Kapasitas 

kapal dan peralatan yang terbatas mengakibatkan jangkauan penangkapan ikan hanya di 

sekitar pantai. 

Dilihat dari potensi dan luasnya perairan, pemanfaatan potensi perikanan oleh masyarakat 

lokal masih rendah. Hal ini terjadi karena jumlah nelayan relatif sedikit dibanding luas 

perairan, kurangnya sarana, keterampilan dan permodalan. Oleh karena itu, kebanyakan 

potensi perairan daerah ini dimanfaatkan oleh nelayan dari luar daerah. 

Penangkapan ikan statis atau bagan adalah penangkapan ikan dengan memasang alat 

penangkap ikan pada suatu tempat tertentu dengan membangun bagan. Dari hadil 

pengamatan lapang, pola penangkapan statis belum berkembang di daerah ini. Nampaknya 

masyarakat lebih memilih cara penangkapan dengan kapal bergerak. Kemungkinan lain 

disebabkan potensi untuk penangkapan cara bagan tidak besar. Gambar 9 berikut 

menampilkan beberapa fotto aktifitas perikanan tangkap di kawasan pesisir Provinsi 

Kalimantan Tengah. 
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Gambar 9. Aktivitas perikanan tangkap di kawasan pesisir Kalimantan Tengah 

2.2.3.2. Perikanan Budidaya 

Potensi lahan budidaya tambak di pesisir Kalimantan Tengah mencapai 84.400,00 Ha dan 

yang telah dimanfaatkan sampai tahun 2011 adalah 5.852,00 Ha atau sebesar 2,1% dari total 

potensi secara keseluruhan.  Pada daerah pesisir Kalimantan Tengah budidaya perairan 

payau yang menonjol adalah budidaya di tambak dengan komoditas udang dan bandeng. 

Kendala utama yang dihadapi pembudidaya tambak belum adanya irigasi, teknik, juga 

terbatasnya modal usaha terutama dalam penyediaan nener dan benur, pakan dan peralatan 

penunjang lainnya. Gambar 9 berikut menampilkan bebarapa fotto aktifitas perikanan 

budidaya dikawasan pesisir Kalimantan Tengah.  
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Gambar 10. Aktivitas  perikanan budidaya di kawasan Pesisir Kalimantan Tengah 

Sampai saat ini budidaya ikan laut di Kalimantan tengah belum begitu berkembang, namun 

di wilayah Kotawararing Barat telah berkembang budidaya rumput laut dan teripang. Sekala 

Usaha Budidaya masih sederhana teratama budidaya Rumput laut dengan jenis utamanya 

adalah Euchema Cottonii dengan menggunakan metode terapan longline. Pada tabel 7 di bawah 

ini menyajikan luasan lahan budidaya tambak dengan tingkat persentase pemanfaatan di 

wilayah Kabupaten pesisir Provinsi Kalimantan Tengah. 

Tabel 7. Potensi Lahan Budidaya Tambak di Kalimantan Tengah 

 
No 
 

Kabupaten 
 

Lahan Budidaya Tambak 

Potensi 
Yg sdh di 

Olah 
Yg sdh 

beroperasional 
Tk. Pemanfaatan 

(Ha) (Ha) (Ha) (%) 

1 Kapuas 5.095,65 80,00 18,00 0,4 

2 Kotawaringin Barat 35.200,00 1.500,00 178,50 0,5 

3 Kotawaringin Timur 14.861,00 1.750,00 250,00 1,7 

4 Sukamara 1.138,61 586,00 310,50 27,3 

5 Katingan 12.104,74 300,00 68,00 0,6 

6 Seruyan 10.000,00 1.036,00 733,00 7,3 

7 Pulang Pisau 6.000,00 600,00 200,00 3,3 

JUMLAH 84.400,00 5.852,0 1.758,0 2,1 

Sumber :  Data Statistik Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan 
Tengah. 

 

2.2.3.3. Produksi Perikanan 

Potensi lahan budidaya tambak di pesisir Kalimantan Tengah mencapai 84.400,00 Ha dan 

yang telah dimanfaatkan sampai tahun 2011 adalah 5.852,00 Ha atau sebesar 2,1% dari total 

potensi secara keseluruhan.  Pada daerah pesisir Kalimantan Tengah budidaya perairan 

payau yang menonjol adalah budidaya di tambak dengan komoditas udang dan bandeng. 

Kendala utama yang dihadapi pembudidaya tambak belum adanya irigasi, teknik, juga 

terbatasnya modal usaha terutama dalam penyediaan nener dan benur, pakan dan peralatan 

penunjang lainnya.Produksi perikanan Kalimantan Tengah tahun 2010 yang berasal dari 

kegiatan penangkapan dan budidaya mencapai 126.122,18 ton. Dari total produksi tersebut 
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perikanan budidaya menyumbang 24.922,98 ton atau sebesar 19,76% dan dari perikanan 

tangkap 101.338,40 ton atau sebesar 80,24 %.  

Laju pertumbuhan produksi perikanan Kalimantan Tengah sejak tahun 2006 – 2011 

mencapai 9,82 % pertahun, dimana pertumbuhan budidaya sebesar 45,49 % lebih tinggi 

dibandingkan dengan pertumbuhan perikanan tangkap yang hanya sebesar 5,74 %. 

Sedangkan nilai produksi perikanan meningkat 23,73 % dariRp. 804.9000.099,- pada tahun 

2006 menjadi Rp. 1.870.697.957,- pada tahun 2010. Jika dibandingkan pertumbuhan volume 

produksi terhadap nilai, maka pertumbuhan nilai lebih tinggi dari pada pertumbuhan volume. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara umum komoditas perikanan mengalami 

peningkatan kualitas dan kenaikan harga. Pada Tabel 8 dan tabel 9 lembar berikut 

menunjukan persentase kenaikan volume dan nilai produksi periode 6 tahun terakhir. 

Tabel 8. Volume Produksi Perikanan Kalimantan Tengah Tahun 2006 – 2011 

Satuan : ton 

RINCIAN  
 TAHUN   Kenaikan 

Per Tahun  
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 Total Volume  87.943,12 94.398,53 97.594,35 100.822,62 126.261,38 113.555,26 9,82 

 Penangkapan :  81.974,90 87.984,70 88.964,90 85.903,10 101.338,40 81.572,1 5,74 

 Perikanan Laut  48.401,10 48.567,70 48.162,40 47.358,30 59.725,40 46.398.7 5,99 

 Perairan Umum  33.573,80 39.417,00 40.802,50 38.544,80 41.613,00 35.173,4 5,84 

 Budidaya :  5.968,22 6.413,83 8.629,45 14.919,52 24.922,98 31.983,16 35,58 

 Budidaya Laut (Rumput Laut)  - 36,00 30,00 31,30 400,00 198,75 23,67 

 Budidaya Payau (Tambak)  1.242,58 1.084,16 1.314,04 2.308,16 3.806,93 5.185,56 25,49 

 Kolam   856,54 978,26 2.205,85 5.161,83 6.825,45 12.663,44 68,41 

 Karamba  3.749,89 4.283,53 5.030,25 7.253,66 13.616,13 13.726,15 28,36 

 Jaring Apung  - 31,88 49,31 164,57 257,82 206,97 5,21 

 Sawah  119,21 - - - 162,65 198,75 0,29 

Sumber :  Data Statistik Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan 
Tengah. 

 

Tabel 9. Nilai Produksi Perikanan Kalimantan Tengah Tahun 2006 – 2011 

Satuan : Rp./1000,- 

RINCIAN 
TAHUN Kenaikan Per 

Tahun 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 Total Nilai  804.900.099 933.419.282 1.280.560.885 1.524.625.627 1.870.697.957 1.564.7827.340 23,73 

 Penangkapan :  741.639.950 839.909.800 1.121.160.260 1.272.430.125 1.517.655.942 1.625.744.782 19,88 

 Perikanan Laut  378.701.600 394.546.350 486.067.500 558.190.350 754.232.130 632.536.291 19,33 

 Perairan Umum  362.938.350 445.363.450 635.092.760 714.239.775 763.423.812 763.423.812 21,16 

 Budidaya :  63.260.149 93.509.482 159.400.625 252.195.502 353.042.015 590.796.165 54,12 

 Budidaya Laut (Rumput Laut)  - 180.000 195.000 410.000 400.000 198.750 38,72 

 Budidaya Payau (Tambak)  14.353.260 12.148.208 18.740.450 26.255.940 64.534.340 49.906.120 56,20 

 Kolam   12.542.625 14.620.462 35.179.205 81.864.211 107.930.677 232.194.365 80,43 
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 Karamba  35.699.469 66.187.812 104.475.170 140.917.181 172.674.598 299.843.500 50,17 

 Jaring Apung  - 373.000 810.800 2.748.170 7.423.600 8.605.340 175,48 

 Sawah  664.795 - - - 78.800 48.090 - 

Sumber :  Data Statistik Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan 

Tengah. 

Konsumsi ikan per kapita Kalimantan Tengah meningkat rata–rata sebesar 0,94 % per tahun 

yakni dari 34,41 kg/kapita pada tahun 2006 menjadi 35,72 kg/kapita pada akhir tahun 

2010. Diperkirakan pada akhir tahun 2011 konsumsi ikan dapat mencapai 36,08 kg/kapita. 

Peningkatan konsumsi ikan tersebut menggambarkan bahwa ketersediaan produk perikanan 

yang berasal dari kegiatan penangkapan (capture) maupun budidaya (aquacapture) tersedia 

dengan baik. Selain itu, peningkatan tersebut juga menggambarkan bahwa kebijakan 

peningkatan konsumsi ikan nasional berjalan dengan baik. 

2.2.4. Jasa Lingkungan 

2.2.4.1. Pariwisata 

Obyek pariwisata pesisir/pantai yang sudah dikenal luas adalah wisata alam, wisata pantai 

dan Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kotawaringin Barat. Taman Nasional 

Tanjung Puting terkenal dengan satwa primata/orangutan, wisata pantai adalah di Pantai 

Kubu/Tanjung Penghujan. Obyek wisata pantai lain yang potensial dikembangkan terdapat di 

Tanjung Keluang Kotawaringin Barat dan Pantai Cemara Labat di Kabupaten Kapuas. Obyek-

obyek potensial ini masih dalam pengembangan sehingga diharapkan lebih mampu menarik 

wisatawan domestik dan manca negara. Gambar 11 berikut menampilkan beberapa fotto 

objek wisata di wilayah pesisir Provinsi Kalimantan Tengah. 

  

Gambar 11. Obyek wisata yang terdapat di kawasan Pesisir Kalimantan Tengah 

2.2.4.2. Media Perhubungan 

2.2.4.2.1. Jaringan Transportasi 

Sistem transportasi darat di kawasan pesisir terdiri dari jaringan jalan,sarana angkutan darat 

dan sungai. Jaringan jalan dan sarana transportasi di kawasan pesisir Kalimantan Tengah 

masih sangat sedikit dibanding dengan luas kawasan. Tabel 10 di bawah ini menyajikan 

kondisi jalan berdasarkan ruas jalan pada Kabupaten Pesisir di Kabupaten pesisir Provinsi 

Kalimantan Tengah. 
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Tabel 10. Ruas Jalan Di Pesisir Kalimantan Tengah 

Kabupaten Ruas Jalan Kondisi 

Kabupaten Sukamara 

Sukamara – Sei Lunci, 

Sei Lunci – Sei Damar 

Sei Lunci – Tanjung Putri 

Sei Damar – Kuala Jelai 

Jalan Tanah 

Jalan Tanah 

Jalan Setapak 

Jalan Setapak 

Kabupaten Kotawaringin 
Barat 

Pangkalan Bun  –  Kubu 

Kubu – Kumai 

Teluk Bogam – Sei Buai – 
Pandulangan – Kumpai Batu 

Aspal 

Aspal 

Jalan Tanah 

Kabupaten Seruyan 
Kuala Pembuang–Ujung Pandaran 

Kuala Pembuang – Desa Segintung 

Perkerasan 

Tidak ada jalan darat/ 
Perhubungan melalui laut 

Propinsi Kalimantan 
Tengah 

Sampit – Samuda - Basawang 

Basawang – Ujung Pandaran 

Bapinang Hulu – Satiruk 

Aspal 

Tanah dan Perkerasan 

Tanah 

Kabupaten Katingan Pagatan – Satiruk (Kotim ) Jalan Setapak 

Kabupaten Pulang Pisau 

Pulang Pisau – Bahaur Hilir – Sei 
Rungun 

Sei Rungun – Cemantan 

Perkerasan dan tanah 

 

Badan jalan/tanah 

Kabupaten Kapuas 
Kuala Kapuas – Cemara Labat 

Cemara Labat - Pelampai 

Aspal 

Jalan tanah 
 

Dari data di atas terlihat bahwa sebagian besar jalan yang ada di pesisir masih belum 

memadai untuk memperlancar arus pergerakan barang dan orang dari pesisir maupun ke 

pesisir.  

2.2.4.2.2. Perhubungan Sungai, Laut dan Udara 

Akses perhubungan darat di wilayah pesisir yang menghubungkan       Desa-desa pesisir 

hanya hanya terdapat di Kecamatan Kumai dan Kecamatan Mentaya Hilir Kabupaten 

Kotawaringin Timur dan Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan. Pada daerah pesisir 

terdapat berbagai pelabuhan laut yang letaknya pada muara sungai, dimana jalur 

perhubungan sungai merupakan lalu lintas utama bagi penduduk wilayah pesisir untuk 

berinteraksi dengan Desa-desa lainnya maupun dengan ibukota Kecamatan maupun 

Kabupaten. 

Pesisir laut Kalimantan Tengah mempunyai peran yang sangat besar dalam peningkatan arus 

masuk barang, orang dan jasa dari dan Kalimantan Tengah melalui pelabuhan yang terdapat 

di pesisir Kalimantan Tengah.  Pelabuhan ini berfungsi sebagai terminal yang 

menghubungkan Kalimantan Tengah dengan pelabuhan-pelabuhan yang terdapat di pulau 
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lain di wilayah nusantara dan menghubungkan daerah ini dengan negara lain. Dengan 

adanya beberapa pelabuhan laut di wilayah pesisir Kalimantan Tengah, memungkinkan 

untuk disinggahinya kapal-kapal dari berbagai wilayah Indonesia dan dari luar negeri. 

Pelabuhan laut yang tersedia untuk sarana jasa perdagangan, angkutan penumpang dan 

barang (ekspor dan impor maupun lokal) yakni: 

1) Pelabuhan Pengumpul:Pelabuhan Sukamara, Pelabuhan Kumai, Pelabuhan Pangkalan 

Bun, Pelabuhan Sampit, Pelabuhan Pulang Pisau, Pelabuhan Kuala Kapuas. 

2) Pelabuhan Pengumpan:Pelabuhan Pegatan Mendawai, Pelabuhan Kuala Pembuang, 

Pelabuhan Samuda, Pelabuhan Kereng Bangkirai. 

Ada 4 pelabuhan yang direncanakan sebagai pelabuhan inlet/outlet utama, yakni: 

1) Pelabuhan Kumai – Kabupaten Kotawaringin Barat; 

2) Pelabuhan Sampit – Kabupaten Kotawaringin Timur; 

3) Pelabuhan Teluk Segintung di Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan (sedang dalam 

proses pembangunan); 

4) Pelabuhan Batanjung, Lupak Dalam – Kabupaten Kapuas. 

Pada tabel 11 di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 9 buah Bandar Udara yang melayani 

penerbangan untuk berbagai tipe dan jenis pesawat terbang, sebagai berikut: 

Tabel 11. Bandara yang terdapat di Kabupaten Pesisir Kalimantan Tengah 

No Nama Bandara Nama Kota Tipe/Jenis Pesawat 

1. Iskandar Pangkalan Bun B737-200 terbatas 

2. H. Asan Sampit B737-200 terbatas 

3. Kuala Pembuang Kuala Pembuang C-212 

4. Tumbang Samba Tumbang Samba BN-2A 

2.3. Pola Penggunaan Lahan dan Perairan 

Sumberdaya lahan merupakan sumberdaya yang sangat penting bagi kelangsungan hidup 

manusia karena diperlukan dalam setiap aktifitas manusia seperti untuk pertanian, industri, 

pemukiman, dan lain sebagainya. 

Dalam rangka memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia yang terus berkembang dan 

untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, pengelolaan sumberdaya lahan 

seringkali kurang bijaksana dan tidak mempertimbangkan aspek keberlanjutannya (untuk 

jangka pendek) sehingga kelestariannya semakin terancam. Akibatnya, sumberdaya lahan 

yang berkualitas tinggi menjadi berkurang dan manusia semakin bergantung pada 

sumberdaya lahan yang bersifat marginal (kualitas lahan yang rendah). Hal ini berimplikasi 

pada semakin berkurangnya ketahanan pangan, tingkat dan intensitas pencemaran yang 

berat dan kerusakan lingkungan lainnya. 
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Oleh karenanya, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya lahan sangat penting untuk 

diperhatikan baik dari aspek ekologi, ekonomi dan sosialnya. Keberlanjutan menjadi kunci 

pemanfaatan sumberdaya tersebut, dimana pemanfaatan lahan diharapkan dapat 

memberikan keuntungan ekonomi seoptimal mungkin tanpa merusak tatanan ekologi yang 

terdapat di dalamnya. Dari aspek sosial pemanfaatan lahan tetap memperhatikan eksistensi 

masyarakat sekitar. 

Penggunaan yang optimal memerlukan keterkaitan dengan karakteristik dan kualitas 

lahannya. Hal tersebut disebabkan adanya keterbatasan dalam penggunaan lahan sesuai 

dengan karakteristik dan kualitas lahannya, bila dihubungkan dengan pemanfaatan lahan 

secara lestari dan berkesinambungan. 

Penggunaan tanah merupakan salah satu faktor penting dalam mengendalikan erosi tanah. 

Pada tanah terbuka dengan berbagai tingkat kemiringan yang terjal intensitas erosi tanah 

akan menjadi besar. Sebaliknya pada tanah yang sama dengan tutupan lahan hutan erosi 

tanah akan relatip kecil. 

Mayoritas penggunan lahan pada daratan Kalimantan Tengah adalah hutan, yaitu sekitar 

80% dari luas wilayah, pada tahun 80an. Saat ini, luas kawasan hutan tinggal 60% dari luas 

wilayah. Perubahan ini akibat pembukaan perkebunan kelapa sawit dan pengembangan 

permukiman dan perkotaan.  Penggunaan tanah pesisir Kalimantan Tengah dikelompokkan 

menjadi lima jenis penggunaan, yaitu untuk permukiman 4.661 Ha, budidaya pertanian 

538.359 Ha, tambak masyarakat 1.837 Ha, rawa 100.654 Ha dan hutan 1.082.487 Ha. 

Dilihat dari struktur penggunaaan tanah, penggunaan tanah hutan (hutan belukar, hutan 

lebat, hutan sejenis) merupakan penggunaan tanah yang paling besar yaitu 1.082.487 Ha 

(52,47 %) dan tanah usaha (perkebunan, sawah, tambak, permukiman) sekitar 128.043 Ha 

(6,21 %) dari seluruh wilayah pesisir.  

Sebaran permukiman dapat dibedakan menjadi dua menurut letak. Permukiman yang 

terletak di sekitar tepi pantai (berhadapan dengan laut) dan lainnya terletak linier sepanjang 

sungai. Permukiman pesisir di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara 

dominanberbatasan langsung dengan pantai, sedangkan permukiman di kabupaten lainnya 

dominan terletak di bantaran sungai.  

2.4. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir 

2.4.1. Perkembangan Penduduk 

Jumlah penduduk di Pesisir Kalimantan Tengah  tahun 2011, menurut wilayah 

kecamatan pesisir 278.184 jiwa. Jumlah penduduk pesisir berdasarkan desa sebanyak 

60.087 jiwa, tersebar di 30 desa pesisir. Tabel 12 menunjukan jumlah penduduk pesisir 

bedasarkan di Kecamatan pada Kabupaten Pesisir Provinsi Kalimantan Tengah. 

Tabel 12. Jumlah Penduduk Pesisir Kalimantan Tengah, Tahun 2011 
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Kabupaten Kecamatan Jumlah Penduduk Penduduk Pesisir 

Kapuas Kapuas Kuala 32.856 5.259 

Pulang Pisau Kahayan Kuala 19.186 3.223 

  Sebangau  Kuala 9.756 1324 

Katingan Katingan Kuala 11.094 7885 

Kotawaringin Timur Teluk Sampit 8.421 4145 

  Pulau Hanaut 19.080 7697 

Seruyan Seruyan Hilir 34.921 11329 

Kotawaringin Barat Kumai 43.644 7954 

  Arut Selatan 89.607 1652 

Sukamara Jelai 4.860 4860 

  Pantai Lunci 4.759 4759 

    278.184 60.087 

Sumber : Kabupaten Dalam Angka tahun 2011 

2.4.2.Kesehatan  

Prasarana kesehatan meliputi rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu dan balai 

kesehatan ibu dan anak (BKIA). Rumah Sakit hanya terdapat di beberapa Kota Kabupaten 

yaitu Pangkalan Bun, Sampit, Pulang Pisau dan Kuala Kapuas. Sedangkan puskesmas 

terdapat di seluruh ibukota kecamatan.  

2.4.3.Prasarana Listrik  

Jaringan prasarana listrik belum menjangkau keseluruhan wilayah pesisir satu kesatuan 

sistem jaringan listrik secara regional. Layanan listrik di pesisir sebagian kecil terlayani oleh 

jaringan listrik masuk desa dan listrik yang dihasilkan oleh swadaya masyarakat dengan 

menggunakan jenset.  

2.4.4.Prasarana Air Bersih (PDAM) 

Jaringan prasarana air bersih belum menjangkau keseluruhan wilayah pesisir satu kesatuan 

sistem jaringan air bersih secara regional. Kebutuhan air bersih di pesisir untuk keperluan 

mandi, cuci dan masak menggunakan air tanah dangkal (sumur gali), air hujan  dan air 

sungai.  

Masalah sehari-hari yang dihadapi penduduk pesisir ini kesulitan memperoleh air bersih, 

karena air sumur adalah payau lebihJebih pada musim kemarau, dimana penduduk terpaksa 
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harus mengambil air bersih ke arah hulu sungai-sungai yang jarak tempuhnya bisa mencapai 

4 - 5 jam. Kondisi ini akan berpengaruh pada kesehatan penduduk. 

2.4.5.Prasarana Pendidikan  

Ruang lingkup prasarana pendidikan meliputi Taman Kanak-Kanak, SD, SLTP, SLTA dan 

Perguruan Tinggi. Prasarana pendidikan sekolah dasar sudah merata tersedia di seluruh 

desa. Sedangkan SLTP dan SLTA baru terdapat di beberapa kota kecamatan. Fasilitas 

perguruan tinggi hanya terdapat di tiga kota kabupaten yaitu Pangkalanbun, Sampit dan 

Kuala Kapuas. Tingkat pendidikan penduduk masih rendah. Sebagai contoh penduduk 

pesisir Kotawaringin Barat 29% tidak lulus SD, penduduk yang lulus SD sekitar 39% dan 

lulus SLTP keatas 32%.  

2.4.6.Kondisi Perekonomian Wilayah Pesisir 

Produk Domestik Bruto (PDRB) Kalimantan Tengah dari tahun ke tahun selalu mengalami 

peningkatan. PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2011 mencapai Rp. 49.073 milyar. Ini 

merupakan total nilai tambah bruto (NTB) yang dibentuk oleh seluruh sektor-sektor ekonomi 

di Kalimantan Tengah. Sedangkan PDRB yang dinilai dengan harga konstan tahun 2000 pada 

tahun 2011 mencapai Rp. 20.071 milyar. 

Struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah didominasi oleh 3 (tiga) sektor, yaitu: 

sektor Pertanian; sektor Perdagangan, Hotel & Restoran; serta sektor Jasa-jasa. Ketiga sektor 

ini memberikan kontribusi sebesar 62,73 persen dalam pembentukan PDRB Kalimantan 

Tengah tahun 2011. Dari ketiga sektor tersebut, kontribusi sektor Pertanian masih yang 

terbesar.  Sementara itu kontribusi sektor-sektor lainnya relatif lebih kecil yaitu dibawah 10 

persen. Besarnya sumbangan sektor Pertanian terhadap PDRB Kalimantan Tengah 

menunjukkan ekonomi Kalimantan Tengah masih bergantung pada sumber daya alam 

(resource base). Namun demikian kontribusi sektor ini dari tahun ke tahun mengalami 

penurunan. Menurunnya kontribusi sektor pertanian ini tidak berarti bahwa NTB yang 

dibentuk oleh sektor ini menurun, tetapi lebih disebabkan oleh meningkatnya kontribusi 

pada sektor-sektor lainnya. Pada gambar 12 berikut menunjukan tampilan grafik 

perkembangan PDRB perkapita pada tahun 2007 sampai dengan 2011. 
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Gambar 12. Perkembangan PDRB Perkapita Tahun 2007 – 2011 

Peran sektor perikanan terhadap PDRB atas harga berlaku 13,42 % Tahun 2007 dan 

meningkat  menjadi 17,94% Tahun 2011. Pertumbuhan sektor perikanan pada periode yang 

sama tidak stabil. Pada Tahun 2009 pertumbuhan sektor perikanan 17,54%, turun menjadi 

17,11% Tahun 2010 dan kembali meningkat menjadi 17,94% Tahun 2011. 

Komoditi pertanian yang diusahakan penduduk di wilayah pesisir Kalimantan Tengah  antara 

lain padi sawah, padi ladang, palawija, tanaman buah-buahan, kelapa dalam, tanaman 

sayuran.   Sedangkan komoditi ternak yang diusahakan adalah ternak unggas (ayam dan 

itik), sapi dan kambing. Usaha perikanan di wilayah pesisir masih mengandalkan usaha 

penangkapan Udang, Kepiting Bakau, dan ikan sungai (gabus dan betok) sedangkan usaha 

budidaya di kolam, keramba dan tambak masih belum berkembang.  

2.4.7.Kondisi Sosial Budaya 

Pesisir Kalimantan tengah dihuni oleh berbagai suku dengan keanekaragaman budayanya. 

Masyarakat di daerah ini terdiri dari etnik Banjar, Mendawai,dan bugis.Dalam kehidupan 

masyarakat desa terdapat tokoh-tokoh informal di luar pimpinan formal (Kepala Desa), seperti 

tokoh agama masih berperan dalam mengatur kerukunan warga. 

2.4.8.Kelembagaan dan Tata Ruang 

Dengan pemekaran Kabupaten maka wilayah pesisir dan laut secara administrasi 

Pemerintahan Kabupaten yang sebelumnya tiga, sekarang menjadi tujuh Kabupaten. 

Perubahan struktur pemerintahan ini  berpengaruh terhadap program yang sudah dan 

sedang dilakukan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Sejalan dengan pemekaran ini, 

masing-masing wilayah telah membentuk kelompok kerja sebagai lembaga kordinasi dalam 

pesisir di Provinsi dan Kabupaten.  
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Pada lingkungan masyarakat di pesisir, juga telah terbentuk kelompok masyarakat usaha 

bersama dan kelompok pengelolaan lingkungan hidup. Kelompok ini telah mengikuti 

pelatihan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten.  

Tata Ruang pesisir telah dilakukan oleh Kabupaten dan Provinsi sesuai kewenangan masing-

masing. Tata ruang ini belum disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Provinsi hasil revisi 

dan belum di paduserasi dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK).  

Guna meningkatkan peran lembaga kemasyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir, peran 

lembaga pemerintah terkait sangat diperlukan sebagai fasilitator agar lembaga yang telah 

terbentuk sejal proyek pengelolaan pesisir terpadu untuk keberadaan lembaga baik 

pemerintah dan lembaga kemasyarakatan perlu ditingkatkan dalam menerapkan penegakan 

aturan dalam setiap pelanggaran pemanfaatan kawasan pesisir.  

2.5. Permasalahan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

Berdasarkan hasil identifikasi isu pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di 

tingkat Kabupaten Pesisir Provinsi Kalimantan Tengah, permasalahanyang dapat dijabarkan 

sebagai berikut : 

2.5.1.Kabupaten Sukamara 

A. Sosial 

– Pemahaman dan kemampuan masyarakat rendah dalampemanfaatan kawasan pesisir; 

– Tingkat pendidikan dan keterampilan rendah; 

– Prasarana dan sarana pendidikan masih sangat terbatas. 

B. Ekologi 

– Meningkatnya kerusakan lingkungan hidup akibat meningkatnya eksploitasi 

sumberdaya alam yang tidak terkendali seperti kegiatan ilegal fishing; 

– Kerusakan ekosistem wilayah pesisir terutama mangrove. Hal ini sebagai akibat adanya 

konversi lahan mangrove menjadi tambak maupun untuk pemukiman dan pertanian; 

– Menurunnya kualitas lingkungan dan berakibat terhadap penurunan produktivitas 

perikanan; 

– Terjadinya pencemaran akibat limbah dari perkebunan yang masuk di perairan sungai, 

kemudian mengalir ke laut; 

– Belum adanya kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.  

C. Ekonomi 

– Pengembangan perikanan tangkap dengan mengembangkan alat tangkap lepas pantai 

(motorisasi) kapasitas; 
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– Pengembangan perikanan tangkap dengan penggunaan alat GPS dan informasi PDPI 

(Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan) dan alat tangkap lain yang lebih modern; 

– Pengolahan hasil perikanan bersifat home industri dan jenis produk olahannya antara 

terasi dan rebon; 

– Pembangunan sentra produk pengolahan perikanan masih minim karena hasil tangkap 

juga masih rendah.; 

– Upaya pembinaan kapada masyarakat pengolah produk perikanan berupa motivasi 

untuk memanfaatkan sentra produk perikanan, higenisnya; 

– Sarana dan prasarana air bersih sangat diperlukan; 

– Pembuatan pabrik es yang higienis dengan masalah air bersih.  

D. Kelembagaan dan Hukum 

– Pengembangan perikanan tangkap dengan mengembangkan alat tangkap lepas pantai 

(motorisasi) kapasitas; 

– Pengembangan perikanan tangkap dengan penggunaan alat GPS dan informasi PDPI 

(Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan) dan alat tangkap lain yang lebih modern; 

– Pengolahan hasil perikanan bersifat home industry dan jenis produk olahannya antara 

terasi dan rebon; 

– Pembangunan sentra produk pengolahan perikanan masih minim karena hasil tangkap 

juga masih rendah; 

– Upaya pembinaan kapada masyarakat pengolah produk perikanan berupa motivasi 

untuk memanfaatkan sentra produk perikanan, higenisnya; 

– Sarana dan prasarana air bersih sangat diperlukan; 

– Pembuatan pabrik es yang higienis dengan masalah air bersih.  

2.5.2.Kabupaten Kotawaringin Barat 

A. Sosial 

– Penurunan Jumlah nelayan dari tahun 2010 sebanyak 2.821 orang menjadi 2.610 

orang pada tahun 2011; 

– Rendahnya keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam membangun wilayah 

pesisir dan laut secaraberkelanjutan. 

 

B. Ekologi 

– Rata-rata abrasi 3 meter/tahun; 

– Degradasi hutan mangrove; 
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– Pencemaran wilayah pesisir dan laut; 

– Kerusakan daerah hutan lindung dan Daerah Aliran Sungai. 

C. Ekonomi 

– Potensi dan daya tarik wisata bahari belum dikembangkan secara optimal; 

– Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya. 

D. Administrasi 

– Belum adanya konsensus dan komitmen dalam pengelolaan wilayah pesisir; 

– Belum adanya koordinasi pengelolaan wilayah pesisir dengan stakeholders. 

2.5.3.Kabupaten Seruyan 

A. Sosial 

– Pemahaman dan kemampuan masyarakat rendah dalampemanfaatan kawasan pesisir; 

– Tingkat pendidikan dan keterampilan rendah; 

– Prasarana dan sarana pendidikan masih sangat terbatas; 

– Kondisi pemukiman pesisir (nelayan) masih kurang layak. 

B. Ekologi 

– Perlu adanya pengaturan pemukiman, dalam hal ini harus menaati kawasan dan 

sempadan sungai/pantai. Untuk itu perlu di atur dalam penzonaan; 

– Abrasi pesisir akibat air pasang dan hantaman gelombang laut/sungai; 

– Kecenderungan meningkatnya muka air laut akibat pemanasan global; 

– Hutan mangrove semakin berkurang akibat alih fungsi menjadi persawahan dan 

tambak, sehingga diperlukan adanya rehabilitasi kembali dengan melibatkan 

masyarakat; 

– Potensi wisata laut/pesisir belum berkembang; 

– Ancaman terhadap terumbu karang. 

C. Ekonomi 

– Usaha industri yang berkembang relatif kecil (home industri); 

– Jenis usaha yang berkembang berkaitan dengan pengolahan hasil pertanian, 

perikanan dan peternakan; 

– Sarana perdagangan (pasar desa/kecamatan), pusat perdagangan/ pertokoan masih 

terbatas. 

D. Administrasi 

– Belum adanya konsensus dan komitmen dalam pengelolaan wilayah pesisir; 
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– Belum adanya koordinasi pengelolaan wilayah pesisir dengan stakeholders. 

2.5.4.Kabupaten Kotawaringin Timur 

A. Sosial 

– Pemahaman dan kemampuan masyarakat rendah dalampemanfaatan kawasan pesisir; 

– Tingkat pendidikan dan keterampilan rendah; 

– Prasarana dan sarana pendidikan masih sangat terbatas; 

– Kondisi pemukiman pesisir (nelayan) masih kurang layak; 

– Ketaatan masyarakat terhadap hukum formal masih rendah; 

– Pemerataan. 

B. Ekologi 

– Adanya abrasi dan sedimentasi; 

– Adanya pencemaran dari pertambangan dan belum adafasilitas pengolahan limbah di 

wilayah pesisir; 

– Degradasi hutan mangrove. 

C. Ekonomi 

– Pemanfaatan potensi pesisir masih rendah; 

– Infrastruktur dan sarana perekonomian sangat kurang(pasar dan koperasi); 

– Tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat relatif rendah; 

– Belum tersedianya sarana penampungan ikan tangkap; 

– Perlu pengembangan ekowisata dan riset. 

D. Administrasi 

– Belum adanya konsensus dan komitmen dalam pengelolaan wilayah pesisir; 

– Belum adanya koordinasi pengelolaan wilayah pesisir dengan stakeholders. 

2.5.5.Kabupaten Katingan 

A. Sosial 

– Kualitas SDM yang belum memadai dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah; 

– Tingkat keterampilan dan penguasaan IPTEK khususnya yang berkaitan dengan usaha 

pertanian dan perikanan yang masih rendah; 

– Ketersediaan air minum. 
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B. Ekologi 

– Kerusakan hutan mangrove; 

– Abrasi. 

C. Ekonomi 

- Budidaya perikanan pesisir yang belum berkembang. 

D. Administrasi 

– Belum adanya konsensus dan komitmen dalam pengelolaan wilayah pesisir; 

– Belum adanya koordinasi pengelolaan wilayah pesisir dengan stakeholders. 

2.5.6.Kabupaten Pulang Pisau 

A. Sosial 

– Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat maupun kualitas SDM dalam pengelolaan 

wilayah pesisir; 

– Kurangnya keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat pesisir dalam perencanaan dan 

pengelolaan wilayah pesisir dan laut; 

– Masih belum memadainya sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan 

kelautan dan perikanan; 

– Bencana Angin Kencang (puting Beliung); 

– Bencana Banjir. 

B. Ekologi 

– Penangkapan Ikan dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan; 

– Abrasi dan akresi; 

– Sedimentasi yang tinggi. 

C. Ekonomi 

– Kualitas air yang rendah 

D. Administrasi 

– Belum adanya konsensus dan komitmen dalam pengelolaan wilayah pesisir; 

– Belum adanya koordinasi pengelolaan wilayah pesisir dengan stakeholders. 
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2.5.7.Kabupaten Kapuas 

A. Sosial 

– Rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat ekologidan ekonomisumberdaya 

pesisir dan laut; 

– Rendahnya keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam membangun wilayah 

pesisir dan laut secaraberkelanjutan; 

– Masalah Konversi Lahan di Pesisir untuk kegiatan perkebunan sawit. 

B. Ekologi 

– Kualitas air yang rendah; 

– Kerusakan hutan mangrove; 

– Sedimentasi. 

C. Ekonomi 

– Wisata bahari belum dikelola dengan baik; 

– Perkembangan Perikanan Rakyat belum mengarah ke industrialisasi; 

– Budidaya perikanan pesisir yang belum berkembang . 

D. Administrasi 

– Belum adanya konsensus dan komitmen dalam pengelolaan wilayah pesisir; 

– Belum adanya koordinasi pengelolaan wilayah pesisir dengan stakeholders. 
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BAB 3 
KERANGKA STRATEGIS 

PENGELOLAAN DAN PEMBANGUNAN 

 

3.1. Visi dan Misi 

3.1.1. Visi  

Visi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tengah adalah 

rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk 

mewujudkan satu sasaran yang akan dicapai oleh Provinsi ini dalam jangka waktu 20 tahun 

kedepan, yaitu 2012–2032. Visi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi 

Kalimantan Tengah disusun dengan mempertimbangkan sintesa kondisi umum sumberdaya 

alam, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan daerah dengan tetap berpedoman pada arah 

pembangunan yang telah disusun baik dalam RPJP Nasional, RPJP Provinsi maupun RPJMP 

Kabupaten. Perumusan visi ini juga mempertimbangkan eskalasi dan kecenderungan global, 

lokal dan regional, seperti pertumbuhan dan pemerataan, kemiskinan, pengangguran, 

lingkungan hidup dan penataan ruang. 

Visi pengelolaan wilayah pesisir ini diturunkan dari isu-isu dan permasalahan dalam 

pengelolaan wilayah pesisir yang diformulasikan berdasarkan aspirasi masyarakat melalui 

pertemuan tim kerja, penjaringan langsung ke masyarakat dan konsultasi publik. 

Untuk itu maka  dicanangkanlah Visi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2012 – 2032 yakni, 

“Terwujudnya kesejahteraan masyarakat pesisir Kalimantan Tengah melalui 

Pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang terpadu dan berkelanjutan" 

Visi ini merupakan suatu kesepakatan dari seluruh komponen masyarakat pesisir dan SKPD 

Provinsi Kalimantan Tengah. 

Visi tersebut mencerminkan keinginan seluruh komponen masyarakat dan stakeholder 

Kalimantan Tengah akan hasil wilayah pesisir danpulau-pulaukecilyang maju, sejahtera 

dantetapberkelanjutanbagi semua masyarakat danlingkungan. Lebih jauh dijabarkan sebagai 

berikut : 

(1). Terwujudnya Kesejahteraan 

Mengandung makna bahwa dalam 20 Tahun mendatang masyarakat pesisir dan pulau-

pulau kecil Provinsi Kalimantan Tengah dapat memanfaatkan dan mengelola berbagai 

sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan taraf hidup untuk 

mewujudkan kesejahteraan.  

(2). Terpadu dan Berkelanjutan 

Mengandung makna bahwa pengelolaan berbagai sumberdaya di wilayah pesisir 

Kalimantan Tengah dilakukan secara terpadu dengan berbasis keberlanjutan dari aspek 

sosial budaya, ekonomi dan lingkungan yang mana setiap tahapnya menciptakan basis 
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kemajuan tahap berikutnya. Pembangunan dalam jangka panjang mampu menjamin 

proses dan hasil pembangunan untuk tetap berkualitas, maju dan sejahtera bagi 

seluruh lapisan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berkelanjutan 

didalam mendorong pembangunan yang menjamin pemerataan yang seluas-luasnya, 

didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas dan struktur serta infrastruktur 

yang maju. Hal ini berjalan seiring dengan kemajuan penerapan IPTEK yang 

berwawasan lingkungan dalam setiap aktifitas kehidupan didukung oleh tata kelola 

pemerintahan yang aspiratif. 

3.1.2. Misi 

Misi pada dasarnya adalah merupakan kondisi yang harus dipenuhi agar visi yang telah 

ditetapkan di atas dapat tercapai. Dengan kata lain; Misi menunjukkan beberapa upaya 

utama pembangunan yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. 

Dalam mewujudkan visi pembangunan wilayah pesisir Provinsi Kalimantan Tengah ditempuh 

melalui 4 (empat) misi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai berikut: 

1. Sinkronisasi lembaga pelaku pembangunan dalam memanfaatkan potensi sumberdaya 

wilayah pesisir dan laut secara optimal; 

2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dan mendorong pelaku ekonomi dalam 

memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut serta jasa-jasa lingkungan; 

3. Menciptakan iklim yang kondusif bagi seluruh stakeholders dalam pemanfaatan 

sumberdaya wilayah pesisir secara berkelanjutan; 

4. Memelihara daya dukung dan pengaruh eksternalitas kualitas lingkungan pesisir guna 

menjamin keberlanjutan pemanfaatan. 

Arah kebijakan umum Pembangunan Wilayah Pesisir dan Laut Kalimantan Tengah adalah : 

Memadukan semua aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut 

untuk mewujudkan pembangunan industri perikanan, pariwisata dan industri non perikanan 

secara terpadu. 

Sedangkan arah kebijakan khusus pembangunan wilayah pesisir Kalimantan Tengah adalah : 

1. Mendorong pembangunan ekonomi secara optimal, efesien dan berorientasi pada 

ekonomi rakyat; 

2. Mendorong pengelolaan industry perikanan, pariwisata bahari dan industri non 

perikanan secara terpadu berlandaskan potensi sumberdaya pesisir dan laut; 

3. Mendorong berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas lingkungan; 

4. Mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan dan penegakan hukum untuk 

mewujudkan kawasan pesisir sebagai kawasan perikanan terpadu; 

5. Pengelolaan kawasan pesisir berbasis masyarakat; 
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6. Pengelolaan industry perikanan, pariwisata, dan industri non perikanan terpadu 

berorientasi pada pengembangan teknologi. 

3.2. Tujuan 

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pengelolaan pesisir dan laut Kalimantan Tengah 

tersebut di atas, tujuan yang ingin dicapai meliputi tujuan ekologis, sosial, ekonomi dan 

administrasi. 

3.2.1. TujuanEkologis 

Melindungi dan memperbaiki ekosistem pesisir Kalimantan Tengah. 

3.2.2. Tujuan Pembangunan Ekonomi 

Mengembangkan system pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir secara optimal, efisien dan 

berkelanjutan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. 

3.2.3. Tujuan Pembangunan Sosial 

Memulihkan dan menjamin hak dan kewajban masyarakat dalam mengelola sumberdaya 

wilayah pesisir secara berkelanjutan. 

3.2.4. Tujuan Kelembagaan 

Meminimalkan/mengeliminir adanya konflik pemanfaatan dan kewenangan dalam 

pengelolaan wilayah pesisir, sehingga dicapai suatu keterpaduan dan keberlanjutan program. 

3.3. Isu-lsu Pengelolaan Wilayah Pesisir  

Isu-isu pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kalimantan Tengah, 

meliputi : 

3.3.1. Isu-Isu Dibidang Sosial dan Budaya 

Isu-isu dibidang sosial dan budaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi: 

1. Kualitas Sumberdaya Manusia dan Budaya Masyarakat; 

2. Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pesisir; 

3. Konfliks pemanfaatan sumberdaya pesisir. 

3.3.2. Isu-Isu Dibidang Ekonomi, Sarana dan Prasarana 

Isu-isu dibidang ekonomi di wilayah pesisir dan pulau-pulau Kalimantan Tengah meliputi : 

1. Pengembangan Infrastruktur Jalan, Sarana dan Prasarana Sosial, Ekonomi, Hankam 

dan Sistem Informasi; 

 



58 
 

2. Pengembangan Wisata Bahari dan Jasa Lingkungan Lainnya; 

3. Pengelolaan Perikanan Tangkap danPerikanan Budidaya; 

4. Pengembangan Transportasi Laut dan Darat; 

5. Pengembangan Industri dan Keamanan Pangan (Food Security); 

6. Penataan Pemukiman; 

7. Pengembangan Wilayah Pertumbuhan/Simpul Pembangunan. 

3.3.3. Isu-Isu Dibidang Ekologi dan Lingkungan Hidup 

Isu-isu dibidang lingkungan hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau Kalimantan Tengah 

meliputi : 

1. Degradasi Lingkungan, Ekosistem dan Kawasan Konservasi, Pengamanan Penggunaan 

Bahan Beracun Berbahaya (B3); 

2. Ancaman Abrasi dan Sedimentasi; 

3. Mitigasi Bencana ; 

4. Adaptasi dan Pemanasan Iklim Global; 

5. Eksploitasi Sumberdaya Alam yang Tidak Ramah Lingkungan. 

3.3.4. Isu-Isu Dibidang Hukum dan Kelembagaan 

Isu-isu dibidang hukumdankelembagaan di wilayahpesisirdanpulau-pulau Kalimantan 

Tengah meliputi : 

1. Integrasi Penataan Ruang Darat dan Laut; 

2. Penaatan, Kesadaran, Kepastian, Penegakan dan Kedaulatan Hukum; 

3. Alur Pelayaran dan Pemanduan; 

4. Ketersediaan Database WP3K dan Sistem Informasi Maritim. 

3.4. Perumusan Tujuan, Sasaran, Strategis, Arah Kebijakan, Target dan 
indikator 

Perumusan tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan, target dan indikator Pembangunan 

WP-3-K Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 – 2032, dijabarkan pada tabel 13 di bawah 

ini: 
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Tabel 13.  Perumusan tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan, target dan indikator Pembangunan WP-3-K  
                 Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 – 2032 

Isu Permasalahan Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Target Indikator 

S
O

S
IA

L
 D

A
N

 B
U

D
A

Y
A

 

Kualitas 
Sumberdaya 
Manusia dan 
Budaya 
Masyarakat. 

Meningkatkan 
kualitas dan 
indeks 
pembangunan 
sumberdaya 
manusia di 
WP3K yang 
produktif dan 
berdaya saing. 

Terealisasinya 
peningkatan 
kapasitas dan 
kemampuan 
masyarakat 
melalui 
pendidikan 
formal dan non-
formal dalam 
pengelolaan 
WP3K. 

Meningkatkan kualitas 
pendidikan formal bagi 
masyarakat WP3K. 

Mengembangkan sarana dan 
prasarana pendidikan dan 
pelatihan pengelolaan WP3K. 

Tercapainya wajib 
belajar 12 tahun dan 
menurunnya angka 
buta huruf di WP3K. 

Jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan dan 
pelatihan formal dan non-formal meningkat. 

Peningkatan kualitas dan 
kesejahteraan tenaga 
pendidik. 

Meningkatnya 
kesejahteraan tenaga 
pendidik. 

Pengembangan pelatihan 
teknis pengelolaan 
sumberdaya WP3K. 

Mengusulkan, materi 
pelajaran tentang pengelolaan 
WP3K dalam kurikulum 
muatan lokal pendidikan 
formal dan non-formal; 
Pengembangan kreativitas 
anak didik dalam penelitian 
terapan di WP3K. 

Peningkatan 
keterampilan teknis 
dalam pengelolaan 
sumberdaya WP3K. 

Pengembangan balai 
latihan kerja bagi 
masyarakat WP3K. 

Pengembangan pendidikan 
kejuruan formal yang 
sesuai dengan kebutuhan 
dunia kerja. 

Peningkatan kualitas 
manajemen pendidikan dan 
pelatihan. 

  

Meningkatnya 
derajat 
kesehatan 
masyarakat 
P3K. 

Pembangunan sarana dan 
prasarana layanan 
kesehatan masyarakat di 
WP3K. 

Mengembangkan sarana dan 
prasarana kesehatan serta 
peningkatan program 
penyuluhan kesehatan 
masyarakat dan sanitasi 
lingkungan. 

Meningkatnya angka 
harapan hidup. 

Menurunnya angka kesakitan, dan menurunnya angka 
kematian bayi dan ibu melahirkan. 

Pengembangan sanitasi 
lingkungan dan 
pemukiman di wilayah 
WP3K. 

Peningkatan kualitas 
kesehatan di WP3K. 

Peningkatan swadaya dan 
partisipasi masyarakat dan 
swasta. 

Tercapainya rasio 
tenaga medis dan 
jumlah penduduk. 

Peningkatan akses 
pelayanan kesehatan 
masyarakat miskin. 

� Peningkatan pembiayaan 
kesehatan dari swasta, 
pemerintah dan 
masyarakat; 

� Pemenuhan kebutuhan 
obat dan perbekalan 
kesehatan. 

Tahun 2025 
persentase penduduk 
miskin memiliki 
jaminan pemeliharaan 
kesehatan mencapai 
100%. 
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  Meningkatkan 
ketahanan 
budaya daerah 
serta tergalinya 
nilai-nilai 
budaya  sebagai 
identitas bangsa. 

Terealisasinya 
Peningkatan 
ketahanan 
budaya daerah 
dengan 
tergalinya nilai-
nilai budaya  
sebagai 
identitas 
bangsa. 

� Menumbuhkembangkan 
pemanfaatan kebudayaan 
daerah pesisir dan 
apresiasi seni budaya; 

� Menumbuhkembangkan 
komitmen etik, moral dan 
spiritual sebagai 
landasan 
penyelenggaraan 
pembangunan daerah. 

Pengembangan kebudayaan 
daerah dan apresiasi seni; 

Tergali dan lestarinya 
nilai-nilai budaya 
daerah pesisir. 

Meningkatnya upaya pelestarian dan frekuensi 
kegiatan seni budaya daerah; 

Pelestarian benda/situs cagar 
budaya secara optimal; 

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui 
produk dan event seni budaya; 

Pengembangan rasa cinta 
terhadap budaya daerah; 

Meningkatnya rasa cinta terhadap nilai-nilai budaya 
daerah; 

Menggali sistem nilai budaya 
lokal yang mendorong etos 
kerja masyarakat. 

Meningkatnya hasil kajian seni budaya wilayah pesisir 
yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan 
stakeholder. 

Pemberdayaan  
Masyarakat 
Miskin Pesisir. 

Meningkatkan 
peran serta 
masyarakat 
dalam mengelola 
WP3K. 

Meningkatnya 
kapasitas 
lembaga 
masyarakat 
dalam 
pengelolaan 
WP3K; 

� Mengembangkan dan 
menguatkan lembaga-
lembaga lokal dalam 
pengelolaan WP3K; 

� Mengembangkan aspek 
pasar dan peningkatan 
nilai tambah produk. 

Memberikan wewenang yang 
lebih luas bagi lembaga lokal 
untuk berpartisipasi dalam 
pengelolaan WP3K. 

Jumlah dan kualitas 
lembaga lokal yang 
bergiat dalam 
pengelolaan WP3K 
meningkat. 

Jumlah dan kemampuan lembaga yang mengelola dan 
peduli terhadap pengelolaan WP3K meningkat. 

Meningkatnya 
partisipasi 
masyarakat 
dalam 
pengelolaan 
kawasan 
pesisir; 

Mengembangkan sistem 
insentif bagi organisasi dan 
lembaga lokal yang 
berpartisipasi dalam 
pengelolaan wilayah pesisir; 

Mengembangkan pola 
kemitraan antara pemerintah, 
LSM dan stakeholder lainnya 
dalam mengembangkan 
program-program di wilayah 
pesisir; 

Kemampuan dan 
kemandirian 
pengelolaan 
partisipatif 
masyarakat semakin 
meningkat; 

Peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 
pesisir meningkat; 

Berkurangnya 
konflik 
masyarakat 
dalam 
pengelolaan 
kawasan 
pesisir. 

Mengembangkan mata 
pencaharian alternatif; 

Menjadikan kearifan lokal 
sebagai pedoman Masyarakat 
pesisir dalam memanfaatkan 
sumberdaya pesisir dan 
menguatkan Kelembagaan 
lokal dalam pengelolaan 
pesisir. 

Tingkat konflik 
masyarakat semakin 
menurun dalam 
pemanfaatan 
sumberdaya pesisir 
dan laut; 

Menurunnya jumlah konflik masyarakat dan 
stakeholder lainnya. 

Mengembangkan solidaritas 
dan aksi kolektif. 
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Pengembangan 
Infrastruktur 
Jalan, Sarana 
dan Prasarana 
Sosial, Ekonomi 
Hankam dan 
Sistem 
Informasi. 

Meningkatkan 
kuantitas dan 
kualitas sarana 
dan prasarana 
dalam rangka 
pengembangan 
WP3K. 

Meningkatnya 
pelayanan 
Infrastruktur 
jalan, sarana 
dan prasarana 
sosial, ekonomi 
dan hankam 
WP3K; 

Membangun Infrastruktur 
jalan sarana dan prasarana 
sosial, ekonomi hankam 
dan sistem informasi sesuai 
dengan kebutuhan masing-
masing WP3K; 

Memprioritaskan 
pembangunan sarana dan 
prasarana sosial, ekonomi 
dan hankam di kawasan-
kawasan pusat pertumbuhan; 

Tahun 2032 seluruh 
kawasan pusat 
pertumbuhan 
ekonomi serta pulau-
pulau kecil terluar 
telah terpenuhi 
sarana dan prasarana 
sosial, ekonomi dan 
hankam sesuai 
kebutuhan masing-
masing WP3K; 

Rasio jumlah sarana dan prasarana sosial, ekonomi 
dan hankam terhadap jumlah penduduk atau 
jangkauan di WP3K; 
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   Terpeliharanya 
sarana dan 
prasarana 
sosial, ekonomi 
dan hankam  di 
WP3K. 

Mengembangkan program 
pemeliharaan dan 
perawatan sarana dan 
prasarana sosial, ekonomi 
dan hankam yang telah 
dibangun. 

Melibatkan partisipasi 
masyarakat dan stakeholder 
lainnya dalam pemeliharaan 
dan perawatan sarana dan 
prasarana sosial, ekonomi 
dan hankam yang telah 
dibangun. 

Tahun 2032 seluruh 
prasarana yang telah 
dibangun dapat 
dikelola dan 
dimanfaatkan dengan 
baik dan 
berkelanjutan. 

Tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana. 

Pengembangan  
Wisata Bahari 
dan Jasa 
Lingkungan 
Lainnya. 

Mengoptimalkan 
potensi ekonomi 
WP3K untuk 
meningkatkan 
kesejahteraan 
masyarakat. 

Berkembangnya 
kegiatan 
ekonomi 
produktif di 
WP3K; 

Memperbaiki sarana dan 
prasarana perekonomian di 
WP3K; 

Meningkatkan pengembangan 
ekonomi berbasis 
pemberdayaan masyarakat 
pesisir; 

Menurunnya angka 
kemiskinan di WP3K; 

Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat di 
WP3K; 

Memberikan pembinaan, 
bimbingan serta 
kemudahan mengakses 
permodalan usaha kecil 
menengah (UKM); 

Meningkatkan kualitas sarana 
prasarana perekonomian di 
WP3K; 

Meningkatkan permodalan usaha dan perekonomian 
masyarakat pesisir menjadi lebih tangguh; 

Terwujudnyape
ngembangan 
obyek wisata 
bahari yang 
berwawasan 
lingkungan dan 
berciri lokal; 

Penambahan dan 
pengembangan sarana dan 
prasarana wisata; 

Pengembangan potensi-
potensi objek wisata; 

� Obyek wisata 
bahari yang 
dikembangkan 
semakin luas dan 
berbasis 
lingkungan; 

� Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana 
dasar pariwisata bahari; 

Membangun sistem 
promosi Pariwisata yang 
melibatkan pemerintah dan 
stakeholders; 

Meningkatkan kualitas data 
base kelautan perikanan dan 
pariwisata sebagai penyedia 
informasi yang akurat; 

� Tingkat pendapatan 
masyarakat lokal 
dari pengembangan 
pariwisata bahari 
meningkat; 

� Meningkatkan jumlah wisatawan domestik dan 
mancanegara yang mengunjungi obyek-obyek wisata 
bahari; 

� Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan 

masyarakat; 

Meningkatnya 
kesejahteraan 
masyarakat di 
WP3K. 

Menjalin hubungan 
kemitraan lebih erat antara 
pemerintah, UKM, dan 
pengusaha/ industri besar 
untuk perbaikan pola 
manajemen UKM. 
  

� Mengembangkan sistem 
pemasaran yang mudah 
bagi hasil UMKM 

� Pemberdayaan kelompok 
produktif kelautan dan 
perikanaan serta pariwisata 
melalui pengembangan 
usaha dalam rangka 
meningkatkan 
pendapatannya. 

Tingkat kesejahteraan 
dan pendapatan 
masyarakat di 
kawasan pasisir 
meningkat. 
  

Berkurangnya jumlah masyarakat miskin di WP3K. 
  

Pengelolaan 
Perikanan 
Tangkap dan 
Perikanan 
Budidaya. 

Mengoptimalkan 
potensi 
perikanan di 
WP3K. 

Berkembangnya 
pengelolaan 
perikanan 
tangkap; 

Meningkatkan kemampuan 
armada penangkapan ikan 
melalui peningkatan 
keterampilan dan 
manajemen usaha; 

Bantuan peningkatan sarana 
dan prasarana perikanan 
tangkap; 

Daya jangkau nelayan 
sampai di Zona 
Ekonomi Ekslusif 
(>200 mil laut); 

Meningkatnya jumlah dan persentase kapal dan jenis 
alat tangkap untuk komoditas ikan-ikan pelagis besar; 
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    Menambah dan 
menyediakan SPDN (SPBK 
Nelayan). 

Pengembangan SPDN pada 
sentra-sentra perikanan 
dengan menguatkan peran 
koperasi nelayan dan kedai 
pesisir. 

Terbantunya nelayan 
untuk memperoleh 
BBM bersubsidi 
sehingga biaya 
operasional dapat 
ditekan lebih rendah. 

Tersedianya BBM murahdanmudahdidapat. 

� Mengembangkan usaha  
perikanan tangkap yang 
berdaya saing dan 
berwawasan lingkungan  

� Mengembangkan 

kawasan minapolitan 

tangkap dengan cara 

mengintegrasikan sentra-

sentra produksi menjadi 

kawasan ekonomi 

unggulan daerah 

Mengembangkan kapasitas 
skala usaha nelayan dan 
pengolah hasil perikanan; 

Kemampuan teknis 
nelayan dalam 
pengelolaan hasil 
perikanan meningkat 

Meningkatnya penggunaan teknologi penangkapan 
ikan yang produltif dan ramah lingkungan; 

Mengembangkan 
pembangunan sarana dan 
prasarana 
pendaratan/pelabuhan 
perikanan untuk skala besar. 

Akses nelayan 
terhadap fasilitas dan 
sarana penangkapan 
ikan semakin 
meningkat. 

Meningkatnya sarana dan prasarana dalam usaha 
perikanan tangkap; 

Tersedianya Pelabuhan Perikanan Skala Besar 
(Pelabuhan Perikanan Nusantara). 

Berkembangnya 
pengelolaan 
perikanan 
budidaya. 

� Mengembangkan 
kawasan minapolitan 
budidaya dengan cara 
mengintegrasikan sentra-
sentra produksi menjadi 
kawasan ekonomi 
unggulan daerah; 

� Mengembangkan usaha 

budidaya perikanan yang 

berdaya saing dan 

berwawasan lingkungan. 

Mengembangkan dan 
membina usaha budidaya 
baik budidaya tawar, payau, 
laut yang berbasis komoditas 
dan berorientasi pasar; 

Tersedianya hasil 
budidaya alternatif 
dan diversifikasi 
sesuai dengan 
kebutuhan pasar; 

Tumbuh dan berkembangnya diversifikasi usaha 
perikanan; 

Mengembangkan teknologi 
budidaya dan pebenihan 
khususnya bagi 
pengembangan budidaya laut. 

Terciptanya budidaya 
perikanan yang 
efisien. 

� Meningkatnya jenis dan jumlah produk-produk 

perikanan yang berdaya saing tinggi; 

� Meningkatnya penerapan teknologi budidaya ramah 

lingkungan. 

Pengembangan 
Transportasi 
Laut dan Darat. 

Pengembangan 
sarana dan 
prasaran 
transportasi laut 
untuk memenuhi 
kebutuhan sosial 
dan ekonomi 
masyarakat di 
WP3K. 

Meningkatnya 
pelayanan 
sarana dan 
prasarana 
transportasi 
laut di WP3K. 

Membangun dan 
mengembangkan sarana 
dan prasarana transportasi 
laut di WP3K sesuai dengan 
kebutuhan; 

Memprioritaskan 
pembangunan sarana dan 
prasarana transportasi laut di 
kawasan-kawasan pusat 
pertumbuhan; 

Tahun 2032 seluruh 
kawasan pusat 
pertumbuhan 
ekonomi serta pulau-
pulau kecil terluar 
telah terpenuhi 
sarana dan prasarana 
transportasi laut 
sesuai kebutuhan 
masing-masing WP3K; 

Rasio jumlah sarana dan prasarana transportasi laut 
terhadap jumlah penduduk atau luas jangkauan di 
WP3K. 

Mengembangkan sarana dan 
prasarana transportasi laut 
yang telah ada sesuai dengan 
kebutuhan pengembangan 
wilayahnya masing-masing; 

Tahun 2032 seluruh 
sarana dan prasarana 
transportasi laut telah 
dikembangkan sesuai 
dengan kebutuhan 
wilayah; 
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    Memelihara sarana dan 

prasarana transportasi laut 
yang telah dibangun; 

Melakukan kerjasama dengan 
swasta dan masyarakat dalam 
pemeliharaan sarana dan 
prasarana transportasi laut 
yang telah dibangun; 

Tahun 2032 seluruh 
sarana dan prasarana 
transportasi laut 
berfungsi dengan 
baik; 

Kinerja pelayanan masing-masing sarana dan 
prasarana transportasi laut. 

Mengembangkan integrasi 
antar moda darat, laut dan 
udara di WP3K. 

Menciptakan konektifitas 
antara moda transportasi laut 
dengan transportasi darat dan 
udara di WP3K. 

Tahun 2032 seluruh 
moda transportasi 
laut berhubung 
dengan transportasi 
darat dan udara. 

Tingkat aksesibilitas pencapaian WP3K. 

Pengembangan 
Industri dan 
Keamanan 
Pangan. 

Mengoptimalkan  
kegiatan industri 
di kawasan 
pesisir 
berdasarkan 
kesatuan 
ekonomi, sosial, 
dan ekologis. 

Meningkatnya 
nilai tambah 
kegiatan 
industri kecil 
dan menengah 
yang berbasis 
sumberdaya 
lokal 

Pemberian kemudahan 
terhadap akses permodalan 
untuk komoditas unggulan; 

Mengembangkan indutri kecil 
dan menengah yang berbasis 
sumberdaya lokal dan 
unggulan; 

Meningkatnya 
aktifitas industri 
berbasis masyarakat 
dan sumberdaya 
lokal; 

Nilai jual hasil produksi masyarakat pesisir semakin 
meningkat; 

Terjalinnya 
sinergi antara 
industri besar 
dan industri 
kecil menengah 
dalam 
pemanfaatan 
sumberdaya 
pesisir; 

Mengembangkan kawasan 
industri Maritim berbasis 
industri perikanan; 

Mengembangkan sistem 
industrialisasi berbasis 
maritim termasuk didalam 
minapolitan; 

Terdapat sinergi 
antara industri besar, 
menengah dan keci;l 

Terdapat sinergitas antara industri besar, menengah 
dan kecil; 

Terwujudnya 
industri di 
kawasan pesisir 
yang ramah 
lingkungan. 

Meningkatkan pemantauan 
dan pengawasan bagi 
industri potensial 
pencemaran. 

Mengembangkan pola 
perizinan yang ketat bagi 
industri dikawasan pesisir. 

Semua industri yang 
ada dikawasan pesisir 
berbasis ramah 
lingkungan. 

Industri yang terbangun di kawasan pesisir berbasis 
ramah lingkungan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penataan 
Permukiman. 

Meningkatkan 
kualitas 
lingkungan 
permukiman 
pesisir yang 
layak huni. 

Terwujudnya 
lingkungan 
permukiman 
pesisir yang 
sehat dan layak 
huni dengan 
mempertahanka
n kearifan lokal 
masyarakat 
setempat. 

Merehabilitasi kawasan 
permukiman pesisir sesuai 
dengan standar 
permukiman yang sehat 
dan layak sesuai dengan 
kearifan lokal. 

� Meremajakan kawasan 

pemukiman pesisir yang 

kumuh dan tidak layak 

huni; 

� Penyuluhan dan sosialisasi 
hidup sehat. 

Pada tahun 2032 
seluruh kawasan 
permukiman nelayan 
menjadi sehat dan 
layak huni. 

Jumlah kawasan pemukiman pesisir yang kumuh. 
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Degradasi 
Lingkungan, 
Ekosistem 
dan Kawasan 
Konservasi, 
Pengamanan 
Penggunaan  
Bahan 
Beracun 

Meningkatkan 
kelestarian 
habitat dan 
ekosistem WP3K; 

Terwujudnya 
peningkatan 
pemahaman 
dan partisipasi 
masyarakat 
dalam 
pengelolaan 
ekosistem 
pesisir; 

Mengembangkan dan 
meningkatkan program 
pelestarian ekosistem 
berbasis masyarakat; 

Peningkatan partisipasi 
masyarakat dalam 
pengelolaan ekosistem pesisir; 

Tahun 2025 
bertambahnya 
kawasan konservasi 
di WP3K; 

Jumlah dan luas kawasan konservasi di WP3K 

Melibatkan partisipasi 
masyarakat, swasta, LSM dan 
stakeholder lainnya dalam 
rehabilitasi dan pemulihan 
ekosistem pesisir; 

Meningkatnya luas ekosistem pesisir khususnya 
mangrove, tutupan karang hidup dan padang lamun; 



64 
 

  

Berbahaya 
(B3). 

Mengendalikan 
dan mengelola 
pencemaran 
lingkungan di 
WP3K; 

Berkurangnya 
tingkat 
pencemaran 
dan kerusakan 
lingkungan di 
kawasan pesisir 
dan pulau-
pulau kecil; 

Meningkatkan peran serta 
masyarakat lokal dalam 
pengawasan dan 
pengelolaan lingkungan di 
WP3K; 

Meningkatkan pengawasan 
dan pengendalian 
pemanfaatan sumberdaya, 
lingkungan dan ekosistem 
WP3K; 

Tersusunya baseline 
data kondisi 
lingkungan dan 
ekosistem pesisir dan 
pulau-pulau kecil; 

Baseline data kondisi lingkungan dan ekosistem pesisir 
dan pulau-pulau kecil tersusun pada tahun 2011-2015 

Melakukan pengawasan 
terhadap pelaksanaan RKL-
RPL dan AMDAL di setiap 
unit industri di WP3K; 

Menurunnya tingkat 
kerusakan 
lingkungan dan 
ekosistem WP3K; 

Penurunan persentase kerusakan lingkungan dan 
ekosistem WP3K dibanding tahun 2011; 

Melakukan monev kondisi 
lingkungan dan kerusakan 
lingkungan di WP3K; 

Membentuk, 
mengembangkan 
dan 
mempertahanka
n kawasan 
konservasi di 
WP3K. 

Menginisiasi 
pembentukan 
dan 
pengembangan 
kawasan 
konservasi 
WP3K; 

Menyiapkan produk hukum 
dalam pembentukan dan 
pengembangan kawasan 
konservasi; 

Meningkatkan singkronisasi 
peraturan perundangan dan 
penegakan hukum di 
kawasan konservasi; 

Jumlah dan luasan 
kawasan konservasi 
di WP3Kmeningkat. 

Terbentuknya kawasan konservasi  di WP3K seluas 
30% dari luas total Kabupaten Pesisir pada tahun 
2032; 

Meningkatnya 
peran serta 
masyarakat 
dalam 
pengelolaan 
kawasan  
konservasi 
WP3K; 

Meningkatkan peran serta 
masyarakat dalam 
pemanfaatan sumberdaya, 
lingkungan dan ekosistem 
pesisir secara bertanggung 
jawab. 

Kepedulian stakeholders yang peduli terhadap 
lingkungan di WP3K meningkat; 

Terlindungnya 
kawasan  
konservasi 
WP3K, suaka 
perairan, dan 
keaneka 
ragaman hayati. 

Melaksanakan pengelolaan 
dan  pemanfaatan kawasan 
konservasi secara 
proporsional. 

� Populasi alami biota perairan WP3K cenderung 

bertambah; 

� Kerusakan lingkungan dan ekosistem WP3K dapat 

terkendali; 

� Ekosistem dan sumberdaya WP3K terjaga dengan 

baik. 
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 Ancaman 
Abrasi dan 
Sedimentasi. 

Mengurangi 
Dampak Abrasi 
dan Sedimentasi. 

Terkendalinya 
Kewaspadaan 
terhadap 
Bencana dan 
Mengurangi 
Resiko 
Kerusakan 
Bencana Abrasi 
dan 
Sedimentasi. 

� Mengkaji dan melakukan 
pemetaan potensi daerah 

rawan abrasi dan 

sedimentasi; 

� Mensosialisasikan 
pengelolaan yang baik 

untuk pemanfatan ruang 

yang berwawasan 

lingkungan dan 

mematuhi daerah 

sempadan pantai; 

� Meningkatkan dan 

menambah bangunan 

pelindung pantai seperti 

bronjong/groin, 

breakwater maupun 

penanaman mangrove; 

� Penanaman/penghijauan 

dan pengelolaan di hulu 

dan sepanjang DAS; 

� Sosialisasi kawasan 

perlindungan pantai dan 

sungai di mana untuk 

pantai sebesar 130 (100) 

meter dari titik pasang 

tertinggi ke arah darat 

dan sungai selebar 50 

meter. 

� Penguatan kewaspadaan 

masyarakat terhadap 

bencana dan minimalisasi 

resiko kerusakan bencana 

pesisir dan pulau-pulau 

kecil; 

� Upaya-upaya mitigasi 

bencana baik berupa non 

struktur maupun struktur 

seperti pembangunan 

pelindung pantai (alami dan 

buatan) dengan melibatkan 

berbagai stakeholder. 

Berkurangnya 
wilayah pesisir pantai 
yang mengalami 
abrasi dan 
sedimentasi. 

� Tersedianya data dan informasi daerah rawan abrasi 
dan sedimentasi; 

� Bertambahnya bangunan pelindung pantai; 

� Lancarnya alur pelayaran di daerah sungai. 

Mitigasi 
Bencana; 
 
Mitigasi 
Perubahan 
Iklim Akibat 
Pemanasan 
Iklim Global. 

Mewujudkan 
pengelolaan 
WP3K yang 
tanggap 
terhadap 
bencana; 

Terbangunnya 
sistem mitigasi 
bencana di 
WP3K; 

Melakukan kajian dan 
identifikasi jenis dan 
daerah rawan bencana; 

Menjalin kerjasama antara 
perguruan tinggi dan Badan 
Penanggulangan Bencana; 

Teridentifikasinya 
jenis dan daerah 
rawan bencana di 
WP3K tahun 2013; 

Jenis dan daerah rawan bencana di WP3K; 

Membangun sistem mitigasi 
bencana di kawasan pesisir 
sesuai dengan kebutuhan; 

Memperkuat  komitmen 
Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Tengah dan DPRD 
untuk meningkatkan kualitas 
kebijakan dan manajemen 
penanggulangan bencana 
melalui pembentukan 
lembaga khusus 
Penanggulangan Bencana 
Daerah sesuai amanat UU No. 
38 tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana; 

Terumuskannya 
peraturan daerah 
yang diperlukan 
untuk menunjang 
upaya mitigasi dan 
penanggulangan 
bencana secara efektif 
tahun 2017; 

Kebijakan, aturan dan ketentuan mitigasi bencana; 
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     Membangun sarana dan 

prasarana mitigasi bencana 
sesuai dengan kebutuhan 
wilayah; 

Tahun 2032 seluruh 
kawasan rawan 
bencana di WP3K 
Kalimantan Tengah 
telah memiliki sistem 
mitigasi bencana; 

Tingkat resiko bencana di kawasan WP3K; Tingkat 
kerusakan akibat bencana di WP3K; 

Meningkatnya 
pemahaman 
masyarakat 
terhadap resiko 
dan sistem 
mitigasi 
bencana; 

Meningkatkan sosialisasi 
dan komunikasi dengan 
masyarakat berkaitan 
dengan pemahaman resiko 
bencana di WP3K; 

Mengadakan pelatihan 
mitigasi, resiko dan 
ketahanan terhadap bencana 
kepada masyarakat dengan 
memanfaatkan sistem yang 
telah disediakan; 

Tahun 2032 
masyarakat di WP3K 
memiliki ketahanan 
terhadap bencana; 

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap resiko 
bencana; 

Mewujudkan 
pengelolaan 
kawasan pesisir 
yang 
mengantisipasi 
perubahan dan 
pemanasan iklim 
global. 

Meningkatnya 
kesadaran 
masyarakat 
dalam 
mengadaptasi 
aktifitasnya 
untuk 
mengantisipasi 
perubahan iklim 
global. 

Meningkatkan sosialisasi 
dan komunikasi dengan 
masyarakat berkaitan 
dengan masyarakat 
berkaitan dengan 
perubahan iklim global. 

Mengadakan sosialisasi 
dampak perubahan iklim 
global terhadap kehidupan 
masyarakat; 

Tahun 2016 
masyarakat telah 
mengadaptasi 
aktifitasnya sehingga 
bisa mengatisipasi 
perubahan dan 
pemanasan iklim 
global; 

Tingkat kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim 
rendah; 

Melakukan rekayasa teknologi 
terhadap kawasan yang 
terkena dampak perubahan 
dan pemanasan iklim global. 

Tahun 2020 kawasan 
yang terkena dampak 
perubahan dan 
pemanasan iklim 
telah direhabilitasi. 

Tingkat kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim 
rendah. 

Ekploitasi 
Sumberdaya 
Alam yang 
Tidak Ramah 
Lingkungan. 

Mengoptimalkan 
kegiatan 
pertambangan di 
kawasan pesisir 
berdasarkan 
kesatuan 
ekonomis, sosial, 
dan ekologis. 

Meningkatnya 
multiflier efek 
kegiatan 
pertambangan, 
terhadap 
aktifitas 
ekonomi 
masyarakat; 

Penerapkan sistem 
pendekatan pengelolaan 
sumberdaya alam berbasis 
masyarakat lokal; 

� Konservasi/Efisiensi(Reserv
oir Management 

berdasarkan good 

engineering practices); 

� Pelestarian Lingkungan 

Pasca Operasi; 

Terdapat sinergitas 
antara sektor 
pertambangan dan 
industri perikanan; 

� Jumlah masyarakat lokal yang terlibat dalam 

pengelolaan meningkat; 

� Masyarakat sekitar pertambangan meningkat 

kesejahteraannya; 

Terciptanya 
pengelolaan 
pertambangan 
yang aman bagi 
lingkungan 
sekitarnya. 

� Penerapan pengelolaan 

yang menerapkan dan 

meminimalkan 

kerusakan lingkungan; 

� Peningkatan pengelolaan 
limbah yang berasal dari 

industri/ pertambangan, 

agar tidak mencemari 

lingkungan dan 

membahayakan 

masyarakat; 

� Pembangunan Instalasi 

Pengelolaan Air Limbah 

di Wilayah Pesisir. 

Pengelolaan sumberdaya alam 
harus tetap mengedepankan 
kelestarian lingkungan, 
kesehatan dan kesejahteraan 
rakyat. 
 

Menurunnya 
kerusakan 
lingkungan pesisir 
akibat aktifitas 
pertambangan. 

� Meningkatnya jumlah perusahaan pertambangan 
yang mempunyai kepedulian pada lingkungan; 

� Meningkatnya jumlsh instalasi Pengelolaan Air 
Limbah yang dibangun di wilayah pesisir. 
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Integrasi 
Penataan 
Ruang Darat 
dan Laut. 

Mewujudkan 
penataan ruang 
WP3K antar 
wilayah, sektor 
dan pemangku 
kepentingan. 

Terjalinnya 
kerjasama antar 
wilayah, sektor 
dan pemangku 
kepentingan; 

Mengembangkan kerjasama 
antar wilayah, sektor dan 
pemangku kepentingan di 
Kabupaten Pesisir 
Kalimantan Tengah dalam 
pengelolaan WP3K; 

Mengoptimalkan peran dan 
fungsi Bappeda Provinsi dan 
Kabupaten dalam 
Perencanaan WP3K; 

Pada tahun 2016 
semua WP3K 
Kalimantan Tengah 
telah memiliki RTRW 
dan RZWP-3-K yang 
terintegrasi dan di 
Perda-kan; 

Jumlah RTRW dan RZWP-3-K yang di Perda-kan; 

� Mengoptimalkan peran dan 
fungsi DKP Provinsi dan 

Kabupaten dalam 

Perencanaan WP3K; 

� Mengoptimalkan peran dan 
fungsi Lantamal, Polairud, 

HAPPI, Perguruan Tinggi, 

POKWASMAS, LSM dan 

Masyarakat dalam 

pemanfaatan dan 

pengendalian ruang WP3K; 

Berkurangnya konflik 
kepentingan antar 
wilayah, sektor dan 
stakeholder hingga 
tahun 2032; 

Jumlah konflik kepentingan antar wilayah, sektor dan 
stakeholder; 

Terwujudnya 
perijinan yang 
sesuai dengan 
RZWP-3-K; 

Mengoptimalkan RTRW dan 
RZWP-3-K sebagai basis 
perijinan dalam 
pemanfaatan WP3K; 

Menerapkan RTRW dan 
RZWP-3-K sebagai basis 
perijinan dalam pemanfaatan 
WP3K; 

Tahun 2016 semua 
perijinan dalam 
pemanfaatan WP3K 
Kalimantan Tengah 
harus berbasiskan 
RTRW dan RZWP-3-K; 

Jumlah perijinan yang sesuai dengan RTRW dan 
RZWP-3-K ; 

Meningkatkan 
partisipasi 
masyarakat 
dalam penataan 
ruang WP3K. 

Mengoptimalkan peranan 
LSM dan lembaga non-
formal lainnya dalam 
memberikan edukasi dan 
advokasi kepada 
masyarakat pesisir. 

Menjalin kerjasama antara 
pemerintah dengan LSM dan 
lembaga non-formal lainnya 
dalam meberikan edukasi dan 
advokasi kepada masyarakat 
pesisir. 

Tahun 2022 
masyarakat sudah 
memahami dan 
terlibat aktif dalam 
penataan ruang 
WP3K. 

Adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam penataan 
ruang WP3K. 
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 Penaatan, 
Kesadaran, 
Kepastian, 
Penegakan 
dan 
Kedaulatan 
Hukum. 

Meningkatkan 
kesadaran 
hukum kepada 
masyarakat dan 
pengembang 
terhadap aturan 
hukum dalam 
pengelolaan 
WP3K; 

Meningkatnya 
kesadaran 
masyarakat dan 
pengembang 
terhadap aturan 
hukum dalam 
pengelolaan 
WP3K; 

Sosialisasi kebijakan, 
aturan dan ketentuan 
kepada masyarakat dan 
pengembang tentang 
pengelolaan WP3K; 

Melakukan kerjasama dengan 
seluruh stakeholder dalam 
mensosialisasikan kebijakan, 
aturan dan ketentuan 
pengelolaan WP3K kepada 
masyarakat dan pengembang; 

Tahun 2016 
masyarakat dan 
pengembang telah 
memahami kebijakan, 
ketentuan dan aturan 
dalam pengelolaan 
WP3K; 

� Jumlah kebijakan, aturan dan ketentuan yang telah 

disosialisasikan; 

� Tingkat pemahaman masyarakat; 

Memberdayakan peran 
kelompok pengawasan 
masyarakat yang ada dalam 
membantu penegakan 
hukum; 

� Memberikaninsentifdanpen
ghargaanpadaKelompok 

Masyarakat Pengawas yang 

berprestasi; 

� Membentukdanmeningkatkl
anperanKelompok 

Masyarakat Pengawas 

(POKMASWAS); 

Berperannya secara 
optimal Kelompok 
Masyarakat Pengawas 
(POKMASWAS); 

� Jumlah; 

� Berkurangnyapelanggaranpemanfaatansumberdaya; 

Meningkatkan 
Tegaknya 
Supremasi 
Hukum dalam 
Pemanfaatan 
Sumberdaya 
WP3K kepada 
semua pihak 
tanpa pandang 
bulu; 

Terciptanya 
rasa aman bagi 
masyarakat dan 
pengembang 
dalam 
mengelola 
WP3K; 

Sosialisasi kepastian 
hukum terhadap kebijakan, 
aturan dan ketentuan 
pengelolaan WP3K kepada 
masyarakat dan 
pengembang; 

Melakukan kerjasama dengan 
aparat hankam dalam 
mensosialisasikan kepastian 
hukum dan pengelolaan 
WP3K; 

Mulai tahun 2016 
telah ada kepastian 
hukum melalui 
kebijakan, ketentuan 
dan aturan dalam 
pengelolaan WP3K; 

Jumlah kegiatan masyarakat dan pengembang yang 
sesuai ketentuan; 

Penindakan 
hukum terhadap 
segala jenis 
penlanggaran. 

Tegaknya 
hukum sesuai 
dengan aturan 
dan ketentuan 
yang berlaku 
dalam 
pengelolan 
WP3K. 

Meningkatkan penambahan 
jumlah pelayanan aparat 
pelayanan keamanan di 
WP3K; 

Manambah alokasi anggaran 
di sektor hankam; 

Berkurangnya tingkat 
pelanggaran dalam 
pengelolaan WP3K 
hingga tahun 2032. 
  

Tingkat pelanggaran. 
  

Penambahan sarana dan 
prasarana penegakan 
hukum yang memadai. 

Penambahan sarana dan 
prasarana hankam 
khususnya di pulau-pulau 
kecil dan pulau terluar. 

Alur 
Pelayaran dan 
Pemanduan. 

Mewujudkan 
alur pelayaran 
yang aman bagi 
semua 
transportasi laut. 

Tegaknya 
peraturan 
daerah yang 
berlaku tentang 
pengaturan 
pemanfaatan 
alur pelayaran 
baik untuk 
umum, 
tongkang 
maupun 
nelayan. 

Membangun dan 
memelihara fasilitas 
rambu-rambu navigasi 
sepanjang alur pelayaran; 

Menentukan dan menetapkan 
alur pelayaran berdasarkan 
kedalaman dan keamanan 
pelayaran yang memadai 
untuk berbagai jenis kegiatan 
pelayaran; 

Tersedianya rambu-
rambu pelayaran; 

Jumlah rambu yang terpasang; 

Mempublikasikan alur 
pelayaran kepada 
perusahaan-perusahaan 
pelayaran nasional dan 
internasional untuk 
diketahui dan dipatuhi 
sebagai pedoman 
keamanan pelayaran; 

Menentukan  alur dan 
perlintasan, sistem rute, tata 
cara berlalu lintas serta 
daerah labuh kapal sesuai 
dengan kepentingan; 

Tersedianya peta alur 
pelayaran yang dapat 
dimanfaatkan dan 
mudah diakses; 
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    Mencegah penggunaan alat 
tangkap yang dapat 
menganggu pelayaran (alat 
tangkap menetap). 

Meningkatkan penegakan 
hukum yang berlaku 
mengenai pemanfaatan 
sumberdaya laut oleh nelayan 
yang mengganggu alur 
pelayaran sesuai dengan 
RZWP-3-K. 

Tidak adanya alat 
tangkap yang 
menetap (bagan 
tancap) di daerah 
alur. 

Jumlah bagan tancap. 

Ketersediaan 
database 
WP3K dan 
Sistem 
Informasi 
Maritim. 

Meningkatkan 
dukungan sistem 
informasi dan 
manajemen 
database 

pengelolaan 
sumberdaya 
WP3K. 

Terjadinya 
peningkatan 
ketersediaan 
sistem informasi 
dan manajemen 
database 
pengelolaan 
sumberdaya 
WP3K. 

� Mengidentifikasi 
kebutuhan data dan 

informasi sumberdaya 

WP3K; 

� Penyusunan database 

sumberdayaWP3K secara 

time series dan akurat; 

� Meningkatkan kerjasama 

dengan perguruan tinggi 

dan lembaga-lembaga 

riset untuk 

mengembangkan sistem 

informasi dan 

mananemen database 

sumberdaya WP3K secara 

terpadu melalui kegiatan 

penelitian dan 

pemantauan; 

� Meningkatkan kualitas 

SDM pengelola sistem 

informasi dan 

manajemen database 

WP3K secara terpadu. 

Pengembangan sistem 
manajemen informasi terpadu 
WP3K. 

Peningkatan 
ketersediaan sistem 
informasi dan 
manajemen database 
pengelolaan 
sumberdaya WP3K 
secara time series 
dengan akurasi yang 
baik. 

� Meningkatnya  pengumpulan data dan informasi  

melalui  penelitian  dan pemantauan secara time 

series dan akurat; 

� Terbentuknya sistem informasi dan manajemen 

database sumberdaya WP3K secara terpadu yang 

dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan 

dalampengelolaan WP3K 

� Kemudahanpengaksesan data dan informasi secara 

time series dengan akurasi yang baik 
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BAB 4 
KAIDAH PELAKSANAAN 

DAN PEMANTAUAN 

Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K) adalah landasan dasar 

dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. RSWP-3-K merupakan acuan dalam 

penyusunan rencana yang lebih rinci yaitu Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan dan 

Rencana Aksi. Di samping itu, keberadaan RSWP-3-K Provinsi ini juga menjadi acuan dalam 

penyusunan RSWP-3-K Kabupaten / Kota. 

RSWP-3-K ini pada dasarnya memuat strategi-strategi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan 

pulau-pulau kecil khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Strategi tersebut adalah upaya 

menyelesaikan dan mengoptimalkan isu strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di 

Provinsi Kalimantan Tengah sehingga dapat mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan. Selanjutnya strategi ini perlu diimplementasikan melalui kaidah-kaidah 

pelaksanaan dan pemantauan.  

4.1. Kaidah Pelaksanaan 

Untuk pencapaian visi dan misi RSWP-3-K Provinsi Kalimantan Tengah, maka dalam 

Pelaksanaan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP-3-K) Provinsi 

Kalimantan Tengahmengikuti kaidah-kaidah sebagai berikut: 

• Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tengah 

diselenggarakan oleh semua pemangku kepentingan (stakeholder); 

• Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan 

Tengahdiselenggarakan melalui mekanisme kepemimpinan, koordinasi, 

pertanggungjawaban, kemitraan, keterlibatan masyarakat, mobilisasi sumberdaya dan 

proses implementasi. 

4.1.1. Kepemimpinan 

1) Dalam pelaksanaan RSWP-3-K diperlukan komitmen yang kuat dari Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Tengah beserta seluruh jajarannyadan seluruh pimpinan 

instansi terkait. Diperlukan komunikasi dan koordinasi intensif antara Gubernur, 

DPRD dan Pimpinan Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Tengahuntuk membangun kesamaan persepsi dan komitmen tentang pentingnya 

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang bertanggung jawab, 

transparan dan akuntabel. 

2) Perlunya penetapan pejabat yang memimpin dan mengkoordinasikan seluruh 

pelaksanaan RSWP-3-K. Gubernur menunjuk Kepala BAPPEDA sebagai pejabat yang 

mempunyai kewenangan memimpin dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan 

RSWP-3-K Provinsi Kalimantan Tengah. 
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3) Pimpinan institusi/instansi terkait, baik sektor pemerintah, masyarakat dan para 

mitra bertugas memimpin, mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan 

dalam lingkup kewenangan masing-masing. 

4.1.2. Koordinasi Pelaksanaan Rencana Strategis 

Kepala Bappeda sebagai pejabat yang ditunjuk memimpin dan mengkoordinasikan 

pelaksanaan RSWP-3-K mengkoordinasikan dengan instansi pemerintah terkait, masyarakat 

dan para pemangku kepentingan lainnya dalam hal : 

a) Perencanaan Program/Kegiatan 

• Koordinasi perencanaan program/kegiatan tahunan yang mengacu kepada 

Rencana Aksi. 

b) Koordinasi 

• Koordinasi dilakukan untuk sinkronisasi program kerja setiap instansi di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada pengembangan dan 

pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Kalimantan 

Tengah; 

• Kepala Bappeda memimpin pelaksanaan rapat koordinasi sinkronisasi program 

pengembangan dan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 

Provinsi Kalimantan Tengah. 

4.1.3. Pertanggungjawaban 

1) Setiap instansi terkait atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengahmenyampaikan pertanggungjawaban 

program/kegiatan secara rutin tiap tahun kepada Gubernur terhadap pelaksanaan 

kegiatan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Kalimantan 

Tengah. 

2) Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam sidang pleno DPRD. 

4.1.4. Kemitraan 

1) Program/kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi 

Kalimantan Tengahdilaksanakan oleh berbagai pihak berdasarkan pola kemitraan. 

2) Kemitraan dilaksanakan sejak perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. 

3) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara aktif menggalang kerjasama 

kemitraan di tingkat daerah dengan lembaga-lembaga terkait dan stakeholder. 
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4.1.5. Partisipasi Masyarakat 

1) Masyarakat, termasuk lembaga-lembaga tradisional masyarakat termasuk kearifan 

lokal perlu mendapatkan tempat yang strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan program/kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 

oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. 

2) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengahmelakukan upaya pemberdayaan masyarakat 

dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan mengembangkan 

kerjasama serta kemitraan dengan berbagai pihak agar akselarasi pembangunan di 

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. 

3) Masyarakat dan lembaga-lembaga non-pemerintah dapat memprakarsai 

program/kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan 

melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah. 

4.1.6. Mobilisasi SDM 

1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengahmelaksanakan penyiapan sumberdaya 

manusia (SDM), yang terdiri dari perencana, pelaksana program di tingkat lapangan, 

tenaga monitoring dan evaluasi (monev). 

2) Penyiapan SDM dilaksanakan melalui pelatihan manajemen dan pelatihan teknis oleh 

institusi sesuai dengan bidang pelayanan dan keahlian yang dibutuhkan. 

4.1.7. Mobilisasi Sumberdaya Finansial 

1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengahberupaya memenuhi dan atau mengupayakan 

agar dana yang diperlukan untuk melaksanakan RSWP-3-K tersedia secara memadai. 

2) Dana untuk pelaksanaan RSWP-3-K dapat berupa APBN, APBD Provinsi Kalimantan 

Tengahdan sumber dana lainnya. 

3) Mobilisasi sumberdaya finansial oleh Gubernur melalui instansi terkait. 

4) Sumberdaya finansial tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda. 

4.1.8. Kontribusi Masyarakat dan Swasta 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengahberkewajiban mendorong kontribusi masyarakat dan 

pihak swasta maupun instansi terkait untuk mendukung menyediakan sumber dana guna 

menunjang pelaksanaan RSWP-3-K. 
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4.1.9. Proses Implementasi 

RSWP-3-K  ini disusun untuk jangka waktu 20 tahun, yaitu dari tahun 2012– 2032. Dalam 

pelaksanaannya jangka waktu tersebut diklasifikasikan menjadi 4 (empat) tahap 

implementasi, yaitu: 

� Tahap 1: Program yang dilaksanakan mulai tahun 2012 – 2016 

� Tahap 2: Program yang dilaksanakan mulai tahun 2017 – 2021 

� Tahap 3: Program yang dilaksanakan mulai tahun 2022 – 2026 

� Tahap 4: Program yang dilaksanakan mulai tahun 2027 – 2031 

Dalam implementasi program, agar ditentukan koordinator program(leading sector), sedang 

perencanaan program pengelolaan wilayahpesisir secara keseluruhan dikoordinir oleh 

Bappeda. Secara umum,tanggung jawab di antara stakeholders (institusi yang terkait) 

perludisusun. Hal ini dibuat untuk menjamin adanya kejelasan koordinasi danwewenang saat 

stakeholders berpartisipasi dalam implementasi strategipengelolaan wilayah pesisir 

Kalimantan Tengah. Pembagian tanggung jawabtersebut tercermin dalam Tabel Proses 

Implementasi (Tabel.27) di bawah ini. 

Penunjukkan institusi, baik pemerintah dan non-pemerintah, untuk setiapstrategi 

didasarkan pada pertimbangan tugas pokok dan fungsi instansiyang paling relevan. 

Sehingga, dinas/instansi yang disebutkanpertama kali merupakan dinas/instansi yang 

bertanggung jawab sebagaileading sector. 

4.2. Monitoring, Evaluasi dan Peninjauan Kembali 

4.2.1. Monitoring 

1) Monitoring merupakan bagian yang sangat penting dan tak terpisahkan dari RSWP-3-

K. Pemantauan diharapkan dapat memberikan informasi bahwa strategi dan 

kebijakan telah dilaksanakan sesuai perencanaan, yang meliputi aspek masukan, 

proses dan keluaran. 

2) Monitoring dilaksanakan secara terus menerus dengan memanfaatkan sistem 

informasi dan sejumlah indikator. 

3) Program monitroing dapat dilakukan melalui kontrak konsultan atau suatu posisi 

yang ditunjuk oleh Bappeda atau instansi lainnya. 

4) Hasil-hasil kegiatan pemantauan digunakan untuk evaluasi implementasi dari RSWP-

3-K. 

4.2.2. Evaluasi 

1) Evaluasi merupakan upaya untuk mengetahui keberhasilan RSWP-3-K dalam 

mencapai visi yang telah ditetapkan. 
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2) Hasil-hasil kegiatan evaluasi dipergunakan untuk meningkatkan kualitas kebijakan, 

mempercepat implementasi, dan mencapai target sesuai dengan indikator sasaran 

serta peninjauan kembali kebijakan, program dan rencana kerja. 

3) Evaluasi dilakukan dalam 4 tahap, yaitu: Evaluasi Rutin Tahunan (Annual 

Evaluation), Evaluasi Pertengahan (Midterm Evaluation), Evaluasi Akhir (Summative 

Evaluation) dan Evaluasi Insidentil (Incase Evaluation). 

• Evaluasi Tahunan untuk menilai jalannya program dan kegiatan setiap tahun; 

• Evaluasi Pertengahan direncanakan akan dilaksanakan pada tahun setelah 

berjalan 5 tahun dengan tujuan untuk menilai jalannya kegiatan yang telah 

dilakukan pada 5 tahun pertama dengan mengacu pada indikator yang telah 

ditetapkan, jika perlu, dapat dilakukan kaji ulang/peninjauan kembali dan 

perubahan pada strategi dan arah kebijakan; 

• Evaluasi akhir dilaksanakan pada tahun 2032, yang bertujuan untuk menilai 

keberhasilan pelaksanaan strategi secara keseluruhan; 

• Evaluasi pertengahan, evaluasi akhir ataupun evaluasi insidentil dilakukan melalui 

survei dan pelaporan. 

4.2.3. Peninjauan Kembali 

1) Pada dasarnya RSWP-3-K Provinsi Kalimantan Tengah harus menjadi pedoman dalam 

melaksanakan kegiatan pengelolaan wilayah pesisir di Provinsi Kalimantan Tengah. 

Oleh karena itu, Rencana Strategis ini perlu disesuaikan dengan gerak dinamika 

pembangunan serta perkembangan sosial-ekonomi yang terjadi. Agar tetap sesuai 

dengan gerak dinamika pembangunan daerah dan kondisi sosial ekonomi 

masyarakat, maka Rencana Strategis ini perlu ditinjau kembali secara bertahap. 

2) Peninjauan kembali RSWP-3-K Provinsi Kalimantan Tengahadalah proses mengkaji 

ulang dengan memanfaatkan data/informasi dari kegiatan monitoring dan evaluasi 

dalam rangka menyempurnakan dan memperbaharui strategi dan kebijakan dengan 

mempertimbangkan kondisi dan perubahan-perubahan yang terjadi secara pesat di 

daerah. 

3) Penyempurnaan RSWP-3-K Provinsi Kalimantan Tengahperlu dilakukan jika hasil 

peninjauan kembali ini menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan yang mendasar 

antara yang direncanakan dengan realitas yang dijumpai di lapangan serta adanya 

kebutuhan untuk mengakselerasi pencapaian beberapa sasaran yang telah 

ditetapkan, yang diakibatkan oleh adanya perubahan dalam kebijakan pemerintah, 

perkembangan sosial ekonomi masyarakat, perkembangan ilmu dan teknologi dan 

lain sebagainya. Dalam kaitan ini, peninjauan kembali merupakan upaya untuk 

menjaga fleksibilitas dari rencana strategis agar senantiasa dapat sejalan dengan 

perkembangan yang terjadi. 
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4) Peninjauan kembali RSWP-3-K Provinsi Kalimantan Tengahdirencanakan pada tahun 

kelima dan tahun kesepuluh. 

5) Kegiatan peninjauan kembali pada dasarnya menjadi tanggung jawab Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Tengahdan instansi terkait yang dalam pelaksanaannya 

dikoordinir oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Tengahatau instansi lain yang 

ditunjuk. 

Pada tabel 14 berikut berikut menyajikan proses implemantasi berdasarkan isu-isu 
pengelolaan. 

 

Tabel 14. Proses implementasi berdasarkan isu-isu pengelolaan 

SOSIAL DAN BUDAYA 

1. Kualitas Sumberdaya Manusia dan Budaya Masyarakat 

Sasaran : 
� Terealisasinya peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat melalui pendidikan 
formal dan non-formal dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut; 

� Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat pesisir; 
� Meningkatnya ketahanan budaya daerah serta tergalinya nilai-nilai budaya  sebagai 
identitas bangsa. 
 

STRATEGI 
PENANGGUNG 

JAWAB/INSTANSI TERKAIT 
TAHAP TAHUN 

Meningkatkan kualitas 
pendidikan bagi masyarakat 
WP3K. 

Dinas Pendidikan, 
BalaiPengembanganKegiatanBe
lajarPendidikan Non Formal 
dan Informal. 

I 2012 - 2016 

Pengembangan pelatihan 
teknis pengelolaan 
sumberdaya WP3K. 

Dinas Kelautan dan Perikanan. I 2012 - 2016 

Pengembangan balai latihan 
kerja bagi masyarakat WP3K. 

Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi. 

  

Pengembangan pendidikan 
kejuruan yang sesuai dengan 
kebutuhan dunia kerja. 

Dinas Pendidikan, 
BalaiPengembanganKegiatanBe
lajarPendidikan Non Formal 
dan Informal. 

I 2012 - 2016 

Pembangunan sarana dan 
prasarana layanan kesehatan 
masyarakat di WP3K. 

Dinas Kesehatan, Dinas 
Pekerjaan Umum. 

I 2012 - 2016 

Pengembangan sanitasi 
lingkungan dan pemukiman di 
wilayah WP3K. 

Dinas Kesehatan. I 2012 - 2016 

Peningkatan kualitas sumber 
daya kesehatan di WP3K. 

Dinas Kesehatan. I 2012 - 2016 

Peningkatan akses pelayanan 
kesehatan masyarakat miskin. 

Dinas Kesehatan. I 2012 - 2016 

Menumbuhkembangkan 
pemanfaatan kebudayaan 
daerah pesisir dan apresiasi 
seni budaya. 

Dinas Pemuda dan  Olahraga, 
DinasKebudayaan dan 
Pariwisata. 

I 2012 - 2016 

Menumbuhkembangkan 
komitmen etik, moral dan 
spiritual sebagai landasan 
penyelenggaraan 
pembangunan daerah. 
 
 
 
 

Dinas Pemuda dan Olahraga, 
DinasKebudayaan dan 
Pariwisata. 

I 
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2. Pemberdayaan  Masyarakat Miskin Pesisir 

Sasaran : 
� Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat dalam pengelolaan WP3K; 
� Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan pesisir; 
� Berkurangnya konflik masyarakat dalam pengelolaan kawasan pesisir. 

 

STRATEGI 
PENANGGUNG 

JAWAB/INSTANSI 
TERKAIT 

TAHAP TAHUN 

Mengembangkan dan 
menguatkan lembaga-lembaga 
lokal dalam pengelolaan 
WP3K. 

Dinas Kelautan dan 
Perikanan, Dinas 
Pemuda dan Olahraga, 
Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata. 

I 2012 - 2016 

Mengembangkan aspek pasar 
dan peningkatan nilai tambah 
produk. 

Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan, 
Dinas Kelautan dan 
Perikanan. 

I 2012 - 2016 

Mengembangkan sistem 
insentif bagi organisasi dan 
lembaga lokal yang 
berpartisipasi dalam 
pengelolaan wilayah pesisir. 

Dinas Pemuda dan 
Olahraga,  Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata. 

II 2017 – 2021 

Mengembangkan mata 
pecaharian alternatif. 

Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi, Dinas 
Kelautan dan 
Perikanan. 

II 2017 – 2021 

Mengembangkan solidaritas 
dan aksi kolektif. 

Dinas Pemuda dan 
Olahraga, Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata. 
 

II 2017 – 2021 

EKONOMI, SARANA DAN PRASARANA 

1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Sosial, Ekonomi, Hankam dan Sistem 
Informasi 

Sasaran : 
� Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana sosial, ekonomi dan hankam WP3K; 
� Terpeliharanya sarana dan prasarana sosial, ekonomi dan hankam di WP3K. 

 

STRATEGI 
PENANGGUNG 

JAWAB/INSTANSI 
TERKAIT 

TAHAP TAHUN 

Membangun sarana dan 
prasarana sosial, ekonomi dan 
hankam sesuai dengan 
kebutuhan masing-masing 
WP3K. 

Dinas Pekerjaan 
Umum, Dinas Koperasi 
Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah, 
Seluruh Instansi 
Terkait.  

I 2012 - 2016 

Mengembangkan program 
pemeliharaan dan perawatan 
sarana dan prasarana sosial, 
ekonomi dan hankam yang 
telah dibangun. 
 

Dinas Pekerjaan 
Umum, Dinas Koperasi 
Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah, Seluruh 
Instansi Terkait. 
 

II 2017 – 2021 

2. Pengembangan Wisata Bahari dan Jasa Lingkungan Lainnya 

Sasaran : 
� Berkembangnya kegiatan ekonomi produktif di WP3K; 
� Terwujudnya pengembangan obyek wisata bahari yang berwawasan lingkungan dan berciri 
lokal; 

� Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di WP3K. 
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STRATEGI 
PENANGGUNG 

JAWAB/INSTANSI 
TERKAIT 

TAHAP TAHUN 

Memperbaiki sarana dan 
prasarana perekonomian di 
WP3K. 

Dinas Pekerjaan 
Umum, Dinas Kelautan 
dan Perikanan. 

II 2017 – 2021 

Memberikan pembinaan, 
bimbingan serta kemudahan 
mengakses permodalan usaha 
kecil menengah (UKM). 

Dinas Koperasi Usaha 
Mikro Kecil dan 
Menengah, 
DinasPerindustriandan
Perdagangan. 

I 2012 - 2016 

Penambahan dan 
pengembangan sarana dan 
prasarana wisata. 

DinasKebudayaan dan 
Pariwisata, Dinas 
Pekerjaan Umum. 

I 2012 - 2016 

Membangun sistem promosi 
Pariwisata yang melibatkan 
pemerintah dan stakeholders. 

DinasKebudayaandanP
ariwisata,DinasPemuda 
dan Olahraga. 

I 2012 - 2016 

Menjalin hubungan kemitraan 
lebih erat antara pemerintah, 
UKM, dan pengusaha/ 
industri besar untuk 
perbaikan pola manajemen 
UKM. 
 

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

II 2017 – 2021 

3. Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya 

Sasaran : 
� Berkembangnya pengelolaan perikanan tangkap; 
� Berkembangnya pengelolaan perikanan budidaya. 
 

STRATEGI 
PENANGGUNG 

JAWAB/INSTANSI 
TERKAIT 

TAHAP TAHUN 

Meningkatkan kemampuan 
armada penangkapan ikan 
melalui peningkatan 
keterampilan dan manajemen 
usaha. 

Dinas Kelautan dan 
Perikanan. 
  

I 2012 - 2016 

Mengembangkan usaha  
perikanan tangkap yang 
berdaya saing dan 
berwawasan lingkungan. 

Dinas Kelautan dan 
Perikanan. 
  

I 2012 - 2016 

Mengembangkan kawasan 
minapolitan tangkap dengan 
cara mengintegrasikan sentra-
sentra produksi menjadi 
kawasan ekonomi unggulan 
daerah. 
 

Dinas Kelautan dan 
Perikanan, 
Dinas Pekerjaan Umum, 
Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan, Dinas 
Koperasi Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah 

 

I 2012 - 2016 

4. Pengembangan Transportasi Laut dan darat 

Sasaran : 
� Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana transportasi laut di WP3K. 

 

STRATEGI 
PENANGGUNG 

JAWAB/INSTANSI 
TERKAIT 

TAHAP TAHUN 

Membangun dan 
mengembangkan sarana dan 
prasarana transportasi laut di 
WP3K sesuai dengan 
kebutuhan. 
 
 

Dinas Perhubungan, 
Komunikasi dan 
Informatika, Dinas 
Pekerjaan Umum. 

II 2017 – 2021 
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5. Pengembangan Industri dan Keamanan Pangan (Food Security) 

Sasaran : 
� Meningkatnya nilai tambah kegiatan industri kecil dan menengah yang berbasis 
sumberdaya lokal; 

� Terjalinnya sinergi antara industri besar dan industri kecil menengah dalam pemanfaatan 
sumberdaya pesisir; 

� Terwujudnya industri di kawasan pesisir yang ramah lingkungan. 
 

STRATEGI 
PENANGGUNG 

JAWAB/INSTANSI 
TERKAIT 

TAHAP TAHUN 

Membangun dan 
mengembangkan sarana dan 
prasarana transportasi laut di 
WP3K sesuai dengan 
kebutuhan. 

Dinas Perhubungan, 
Komunikasi dan 
Informatika. 

I 2012 - 2016 

Memelihara sarana dan 
prasarana transportasi laut 
yang telah dibangun. 

Dinas Perhubungan, 
Komunikasi dan 
Informatika. 

II 2017 – 2021 

Mengembangkan integrasi 
antar moda darat, laut dan 
udara di WP3K. 

Dinas Perhubungan, 
Komunikasi dan 
Informatika. 

II 2017 – 2021 

Pemberian kemudahan 
terhadap akses permodalan 
untuk komoditas unggulan. 

Biro Administrasi 
Perekonomian dan 
Sumberdaya Alam, 
Dinas Koperasi Usaha 
Mikro Kecil dan 
Menengah. 

I 2012 - 2016 

Mengembangkan kawasan 
industri Maritim berbasis 
industri perikanan. 

Dinas Perhubungan, 
Komunikasi dan 
Informatika, Dinas 
PekerjaanUmum, Dinas 
Kelautan dan 
Perikanan, Dinas 
Perindustrian dan 
Perdagangan. 

I 2012 - 2016 

Meningkatkan pemantauan 
dan pengawasan bagi industri 
potensial pencemaran. 
 

BadanLingkunganHidu
p. 

I 2012 - 2016 

6. Penataan Permukiman 

Sasaran : 
� Terwujudnya lingkungan permukiman pesisir yang sehat dan layak huni dengan 
mempertahankan kearifan lokal masyarakat setempat. 
 

STRATEGI 
PENANGGUNG 

JAWAB/INSTANSI 
TERKAIT 

TAHAP TAHUN 

Merehabilitasi kawasan 
permukiman pesisir sesuai 
dengan standar permukiman 
yang sehat dan layak sesuai 
dengan kearifan lokal. 
 

Dinas PekerjaanUmum, 
Dinas Kelautan dan 
Perikanan. 

III 2017 – 2026 

7. Pengembangan Wilayah Pertumbuhan/Simpul Pembangunan 

Sasaran : 
� Berkembangnya kegiatan ekonomi yang berbasis sumberdaya lokal di  wilayah 
pertumbuhan/simpul pembangunan; 

� Terpeliharanya kelestarian lingkungan  wilayah pertumbuhan/simpul pembangunan. 
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STRATEGI 
PENANGGUNG 

JAWAB/INSTANSI 
TERKAIT 

TAHAP TAHUN 

Menumbuhkan aktifitas 
ekonomi yang berbasis 
sumberdaya lokal di wilayah 
pertumbuhan/simpul 
pembangunan. 

Biro Administrasi 
Perekonomian dan 
Sumberdaya Alam, 
Dinas Kelautan dan 
Perikanan. 

II 2017 – 2021 

Mengembangkan kemitraan 
dengan investor dan 
masyarakat dalam mengelola 
lingkungan di wilayah 
pertumbuhan/simpul 
pembangunan. 

Biro Administrasi 
Perekonomian dan 
Sumberdaya Alam, 
Dinas Kelautan dan 
Perikanan. 

II 2017 – 2021 

Mengembangkan kemitraan 
antara aparat kemanan, 
investor dan masyarakat 
dalam menjaga hankam 
wilayah pertumbuhan/simpul 
pembangunan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekretariat Daerah 
(Biro Hukum), Satuan 
Polisi Pamomg Praja 
(Satpol PP), Dinas 
Kelautan dan 
Perikanan, Polisi Air 
dan Hutan (POLAIRUT) 
dan Angkatan Laut. 

II 2017 – 2021 

EKOLOGI DAN LINGKUNGAN HIDUP 

1. Degradasi Lingkungan, Ekosistem dan Kawasan Konservasi, Pengamanan 
Penggunaan bahan Beracun Berbahaya (B3) 

Sasaran : 
� Terwujudnya peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 
ekosistem pesisir; 

� Berkurangnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan di kawasan pesisir dan 
laut; 

� Menginisiasi pembentukan dan pengembangan kawasan konservasi WP3K; 
� Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan  konservasi WP3K; 
� Terlindungnya kawasan  konservasi WP3K, suaka perairan, dan keaneka ragaman hayati. 

 

STRATEGI 
PENANGGUNG 

JAWAB/INSTANSI 
TERKAIT 

TAHAP TAHUN 

Mengembangkan dan 
meningkatkan program 
pelestarian ekosistem berbasis 
masyarakat. 

Dinas Kelautan dan 
Perikanan, 
Dinas Kehutanan, 
Badan Konservasi 
Sumberdaya Alam. 

I 2012 - 2016 

Meningkatkan peran serta 
masyarakat lokal dalam 
pengawasan dan pengelolaan 
lingkungan di WP3K. 

Biro Lingkungan Hidup 
Daerah, Dinas Kelautan 
dan Perikanan. 

I 2012 - 2016 

Melakukan pengawasan 
terhadap pelaksanaan RKL-
RPL dan AMDAL di setiap unit 
industri di WP3K. 

Biro Lingkungan Hidup 
Daerah, Dinas Kelautan 
dan Perikanan. 

I 2012 - 2016 

Melakukan monev kondisi 
lingkungan dan kerusakan 
lingkungan di WP3K. 

Biro Lingkungan Hidup 
Daerah, Dinas Kelautan 
dan Perikanan. 

I 2012 - 2016 
 

Menyiapkan produk hukum 
dalam pembentukan dan 

Sekretariat Daerah 
(Biro Hukum), Dinas 

I 2012 - 2016 
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pengembangan kawasan 
konservasi. 

Kelautan dan 
Perikanan, Badan 
Konservasi Sumberdaya 
Alam, Badan 
Lingkungan Hidup. 

Melaksanakan pengelolaan 
dan  pemanfaatan kawasan 
konservasi secara 
proporsional. 
 

Dinas Kelautan dan 
Perikanan, Badan 
Konservasi Sumberdaya 
Alam. 

I 2012 - 2016 

2. Ancaman Abrasi dan Sedimentasi 

Sasaran : 
� Terkendalinya Kewaspadaan terhadap Bencana dan Mengurangi Resiko Kerusakan 
Bencana Abrasi dan Sedimentasi. 
 
 

STRATEGI 
PENANGGUNG 

JAWAB/INSTANSI 
TERKAIT 

TAHAP TAHUN 

Mengkaji dan melakukan 
pemetaan potensi daerah 
rawan abrasi dan sedimentasi. 

Badan Penanggulangan 
Bencana Alam Daerah, 
Dinas Pekerjaan 
Umum, Dinas Kelautan 
dan Perikanan 
 

I 2012 - 2016 

Mensosialisasikan 
pengelolaan yang baik untuk 
pemanfatan ruang yang 
berwawasan lingkung-an dan 
mematuhi daerah sempadan 
pantai. 
 

Badan Lingkungan 
Hidup 

I 2012 - 2016 

Meningkatkan dan menambah 
bangunan pelindung pantai 
seperti bronjong/ groin, 
breakwater maupun 
penanaman mangrove. 
 

Dinas Pekerjaan 
Umum, Dinas Kelautan 
dan Perikanan, Dinas 
Kehutanan. 

II 2017 – 2021 

Penanaman/penghijauan dan 
pengelolaan di hulu dan 
sepanjang DAS. 

Dinas Kehutanan, 
Badan Pengendalian 
Daerah Aliran Sungai, 
Dinas Kelautan dan 
Perikanan, Badan 
Lingkungan Hidup. 
 

II 2017 – 2021 

Sosialisasi kawasan 
perlindungan pantai dan 
sungai di mana untuk pantai 
sebesar 130 meter dari titik 
pasang tertinggi ke arah darat 
dan sungai selebar 50 meter. 
 

Biro Lingkungan Hidup 
Daerah, Dinas Kelautan 
dan Perikanan. 

I 2012 - 2016 

3. Mitigasi Bencana 

Sasaran : 
� Terbangunnya sistem mitigasi bencana di WP3K; 
� Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap resiko dan sistem mitigasi bencana. 
 

STRATEGI 
PENANGGUNG 

JAWAB/INSTANSI 
TERKAIT 

TAHAP TAHUN 

Melakukan kajian dan 
identifikasi jenis dan daerah 
rawan bencana. 

Badan Penanggulangan 
Bencana Alam 
Daerah,DinasPekerjaan
Umum, Dinas Kelautan 
dan Perikanan. 

I 2012 - 2016 
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Membangun sistem mitigasi 
bencana di kawasan pesisir 
sesuai dengan kebutuhan. 

Badan Penanggulangan 
Bencana Alam Daerah, 
Dinas PekerjaanUmum, 
Dinas Kelautan dan 
Perikanan. 

II 2017 – 2021 

Meningkatkan sosialisasi dan 
komunikasi dengan 
masyarakat berkaitan dengan 
pemahaman resiko bencana di 
WP3K. 

Badan Penanggulangan 
Bencana Alam Daerah, 
Dinas Perhubungan, 
Komunikasidan 
Informatika. 

I 2012 - 2016 

Meningkatkan sosialisasi dan 
komunikasi dengan dengan 
masyarakat berkaitan dengan 
terkait sistem mitigasi 
bencana. 

Badan Penanggulangan 
Bencana Alam Daerah, 
Dinas Kelautan dan 
Perikanan, Dinas 
Perhubungan, 
Komunikasi dan 
Informatika, Badan 
Lingkungan Hidup. 
 

I 2012 - 2016 

4. Adaptasi Perubahan dan Pemanasan Iklim Global 

Sasaran : 
� Terbangunnya sistem adaptasi perubahan dan pemanasan iklim global; 
� Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap resiko dan sistem adaptasi perubahan 
dan pemanasan iklim global; 

� Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengadaptasi aktifitasnya untuk 
mengantisipasi perubahan iklim global. 
 

STRATEGI 
PENANGGUNG 

JAWAB/INSTANSI 
TERKAIT 

TAHAP TAHUN 

Membangun sistem sistem 
adaptasi perubahan dan 
pemanasan iklim global di 
kawasan pesisir sesuai 
dengan kebutuhan. 
 

Badan Penanggulangan 
Bencana Alam Daerah, 
Dinas Pekerjaan 
Umum, Dinas Kelautan 
dan Perikanan. 

II 2017 – 2021 

Meningkatkan sosialisasi dan 
komunikasi dengan 
masyarakat berkaitan sistem 
adaptasi perubahan dan 
pemanasan iklim global. 
 

Badan Penanggulangan 
Bencana Alam Daerah, 
Dinas Perhubungan, 
Komunikasi dan 
Informatika. 

I 2012 - 2016 

Meningkatkan sosialisasi dan 
komunikasi dengan dengan 
masyarakat berkaitan dengan 
perubahan iklim global. 

Badan Penanggulangan 
Bencana Alam Daerah, 
Dinas Kelautan dan 
Perikanan, Dinas 
Perhubungan, 
Komunikasi dan 
Informatika, Badan 
Lingkungan Hidup. 
 

I 2012 - 2016 

5. Eksploitasi Sumberdaya Alam yang Tidak Ramah Lingkungan 

Sasaran : 
� Pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan; 
� Meningkatnya pemahaman masyarakat dan pelaku terhadap pengelolaan Lingkungan; 
� Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam mengadaptasi teknologi 
dan pengelolaan yang ramah lingkungan. 
 

STRATEGI 
PENANGGUNG 

JAWAB/INSTANSI 
TERKAIT 

TAHAP TAHUN 

Mengembangkan dan 
meningkatkan program 

Dinas Kelautan dan 
Perikanan, 

I 2012 - 2016 
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eksploitasi sumberdaya alam 
yang ramah lingkungan. 

Dinas Kehutanan, 
Badan Konservasi 
Sumber daya Alam 

Meningkatkan peran serta 
masyarakat dan pelaku usaha 
lokal dalam pengawasan dan 
pengelolaan lingkungan di 
WP3K. 

Biro Lingkungan Hidup 
Daerah, Dinas Kelautan 
dan Perikanan. 

I 2012 - 2016 

Meningkatkan sosialisasi dan 
komunikasi dengan 
masyarakat berkaitan dengan 
eksploitasi sumberdaya alam 
di WP3K. 
 

Badan Penanggulangan 
Bencana Alam Daerah, 
Dinas Perhubungan, 
Komunikasi dan 
Informatika. 
 

I 2012 - 2016 

6. Pembangunan Pelabuhan Khusus/Terminal UntukKepentinganSendiri (TUKS) 

Sasaran : 
� Terlindunginya WP3K dari kegiatan Pelabuhan Khusus/TUKS yang merusak lingkungan. 

 

STRATEGI 
PENANGGUNG 

JAWAB/INSTANSI 
TERKAIT 

TAHAP TAHUN 

Mengendalikan kegiatan 
Pelabuhan Khusus/TUKS 
yang berpotensi merusak 
lingkungan. 
 
 
 
 

Dinas Perhubungan, 
Komunikasi dan 
Informatika, Bappeda, 
Badan Lingkungan 
Hidup Daerah, Dinas 
Kelautan dan 
Perikanan. 

I 2012 - 2016 

7. Pengelolaan Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi 

Sasaran : 
� Meningkatnya multiflier efek kegiatan pertambangan, minyak, dan gas bumi terhadap 
aktifitas ekonomi masyarakat; 

� Terciptanya pengelolaan pertambangan, minyak, dan gas bumi yang aman bagi 
lingkungan sekitarnya. 
 

STRATEGI 
PENANGGUNG 

JAWAB/INSTANSI 
TERKAIT 

TAHAP TAHUN 

Penerapkan sistem 
pendekatan pengelolaan 
sumberdaya alam berbasis 
masyarakat lokal. 

Biro Lingkungan Hidup 
Daerah, Dinas 
Pertambangan dan 
Energi. 

I 2012 - 2016 

Penerapan pengelolaan yang 
menerapkan dan 
meminimalkan kerusakan 
lingkungan. 

Biro Lingkungan Hidup 
Daerah 

I 2012 - 2016 

Peningkatan pengelolaan 
limbah yang berasal dari 
industri/ pertambangan 
minyak dan gas bumi, agar 
tidak mencemari lingkungan 
dan membahayakan 
masyarakat. 

Biro Lingkungan Hidup 
Daerah, Dinas 
Pertambangan dan 
Energi. 

I 2012 – 2016 

HUKUM DAN KELEMBAGAAN 

1. Integrasi Penataan Ruang Darat dan Laut 

Sasaran : 
� Terjalinnya kerjasama antar wilayah, sektor dan pemangku kepentingan; 
� Terwujudnya perijinan yang sesuai dengan RZWP-3-K; 
� Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang WP3K. 
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STRATEGI 
PENANGGUNG 

JAWAB/INSTANSI 
TERKAIT 

TAHAP TAHUN 

Mengembangkan kerjasama 
antar wilayah, sektor dan 
pemangku kepentingan di 
Kabupaten Pesisir Kalimantan 
Tengah dalam pengelolaan 
WP3K. 

Bappeda, Dinas 
Kelautan dan 
Perikanan, Sekretariat 
Daerah (Biro hukum, 
administrasi umum). 

I 2012 – 2016 

Mengoptimalkan RTRW dan 
RZWP-3-K sebagai basis 
perijinan dalam pemanfaatan 
WP3K. 

Bappeda, Dinas 
Pekerjaan Umum, 
Dinas Kelautan dan 
Perikanan, Dinas 
Kehutanan 

I 2012 – 2016 

Mengoptimalkan peranan LSM 
dan lembaga non-formal 
lainnya dalam memberikan 
edukasi dan advokasi kepada 
masyarakat pesisir. 
 

Dinas Sosial, Dinas 
Kelautan dan Perikanan 

II 2017 – 2021 

2. Alur Pelayaran dan Pemanduan 

Sasaran : 
� Tegaknya peraturan daerah yang berlaku tentang pengaturan pemanfaatan alur pelayaran 
baik untuk umum, tongkang maupun nelayan. 

STRATEGI 
PENANGGUNG 

JAWAB/INSTANSI 
TERKAIT 

TAHAP TAHUN 

Membangun dan memelihara 
fasilitas rambu-rambu 
navigasi sepanjang alur 
pelayaran. 

Dinas Perhubungan, 
Komunikasi dan 
Informatika 

I 2012 - 2016 

Mempublikasikan alur 
pelayaran kepada 
perusahaan-perusahaan 
pelayaran nasional dan 
internasional untuk diketahui 
dan dipatuhi sebagai 
pedoman keamanan 
pelayaran. 

Dinas Perhubungan, 
Komunikasi dan 
Informatika 

I 2012 - 2016 

Mencegah penggunaan alat 
tangkap yang dapat 
menganggu pelayaran. 

Dinas Perhubungan, 
Komunikasi dan 
Informatika, Dinas 
Kelautan dan 
Perikanan. 

I 2012 - 2016 

3. Penaatan, Kesadaran, Kepastian, Penegakan dan Kedaulatan Hukum 

Sasaran : 
� Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pengembang terhadap aturan hukum dalam 
pengelolaan WP3K; 

� Terciptanya rasa aman bagi masyarakat dan pengembang dalam mengelola WP3K; 
� Tegaknya hukum sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dalam pengelolan 
WP3K. 

STRATEGI 
PENANGGUNG 

JAWAB/INSTANSI 
TERKAIT 

TAHAP TAHUN 

Sosialisasi kebijakan, aturan 
dan ketentuan kepada 
masyarakat dan pengembang 

Sekretariat Daerah 
(Biro Hukum), Dinas 
Kelautan dan 

I 2012 – 2016 
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tentang pengelolaan WP3K. Perikanan. 

Memberdayakan peran 
kelompok pengawasan 
masyarakat dalam membantu 
penegakan hukum. 

Sekretariat Daerah 
(Biro Hukum), Dinas 
Kelautan dan 
Perikanan. 

I 2012 – 2016 

Sosialisasi kepastian hukum 
terhadap kebijakan, aturan 
dan ketentuan pengelolaan 
WP3K kepada masyarakat dan 
pengembang. 

Sekretariat Daerah 
(Biro Hukum), Dinas 
Kelautan dan 
Perikanan. 

II 2017 – 2021 

Meningkatkan penambahan 
jumlah pelayanan aparat 
pelayanan keamanan di 
WP3K. 

Sekretariat Daerah 
(Biro Hukum), Dinas 
Kelautan dan 
Perikanan. 
 
 

II 2017 – 2021 

Penambahan sarana dan 
prasarana penegakan hukum 
yang memadai. 
 

Sekretariat Daerah 
(Biro Hukum). 

II 2017 – 2021 

4. Ketersediaan database WP3K dan Sistem Informasi Maritim 

Sasaran : 
� Terjadinya peningkatan ketersediaan sistem informasi dan manajemen database 
pengelolaan sumberdaya WP3K. 

STRATEGI 
PENANGGUNG 

JAWAB/INSTANSI 
TERKAIT 

TAHAP TAHUN 

Mengidentifikasi kebutuhan 
data dan informasi 
sumberdaya WP3K. 

Dinas Kelautan dan 
Perikanan, Bappeda, 
Badan Lingkungan 
Hidup. 

I 2012 - 2016 

Penyusunan database 
sumberdayaWP3K secara time 
series dan akurat. 

Dinas Kelautan dan 
Perikanan, Bappeda. 

I 2012 - 2016 

Meningkatkan kerjasama 
dengan perguruan tinggi dan 
lembaga-lembaga riset untuk 
mengembangkan sistem 
informasi dan mananemen 
database sumberdaya WP3K 
secara terpadu melalui 
kegiatan penelitian dan 
pemantauan. 

Bappeda  dan Dinas 
Kelautan dan 
Perikanan, Badan 
Lingkungan Hidup. 

I 2012 - 2016 

Meningkatkan kualitas SDM 
pengelola sistem informasi 
dan manajemen database 
WP3K secara terpadu. 

Dinas Kelautan dan 
Perikanan. 

I 2012 - 2016 
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