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KATA PENGANTAR 

 

“Nenek moyangku orang pelaut 

Gemar mengarung luas samudra 

Menerjang ombak tiada takut 

Menempuh badai sudah biasa…” 

Itulah sebait lagu yang sering kita nyanyikan sejak kecil, namun sesungguhnya 

seberapa jauhkah pengetahuan kita mengenai kondisi pesisir dan laut, manfaat apa 

saja yang bisa kita peroleh dari sumberdaya alam laut dan pesisir, kegiatan apa yang 

boleh atau tidak boleh kita lakukan untuk tetap menjaga kelestarian wilayah pesisir 

dan laut, serta bagaimana kehidupan masyarakat pelaku usaha perikanan di wilayah 

pesisir? Buku ini ditujukan untuk menyajikan data dan informasi yang rinci dan akurat 

terkait kelautan dan pesisir Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud untuk 

memberikan gambaran mengenai kondisi perairan laut dan pesisir Provinsi Kalimantan 

Tengah saat ini serta rencana-rencana pengelolaan yang ingin diwujudkan dimasa 

mendatang, termasuk didalamnya peran dan pemberdayaan masyarakat yang terlibat 

dalam kegiatan pemanfaatan dan pengelolaannya. 

 Ketersediaan data dan informasi kelautan dan perikanan Kalimantan Tengah 

yang akurat dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat serta para 

pemangku kepentingan serta menjadi landasan dalam pengambilan keputusan dan 

kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah yang 

tepat pada masa yang akan datang. 

Diharapkan semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi para pihak yang 

berkepentingan dengan kebijakan sektor kelautan dan perikanan. Kami menyadari 

buku ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak akan 

dijadikan bahan masukan yang sangat berharga dalam meningkatkan kualitas 

penyempurnaan buku ini. 

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada seluruh 

pihak yang telah memberikan kontribusi baik tenaga maupun pikirannya sehingga 

Buku Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Provinsi Kalimantan Tengah ini dapat 

tersusun dan diterbitkan. 
 
 

Palangka Raya, Februari 2021 
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, 
 
 
 
 
Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. GAMBARAN UMUM 

Saat ini, potensi sumber daya alam laut dan pesisir Provinsi 

Kalimantan Tengah masih belum terekspos secara luas; namun sebagai 

salah satu provinsi terluas di Indonesia setelah Papua, wilayah laut dan 

pesisir Provinsi Kalimantan Tengah berpotensi besar untuk memberikan 

hasil laut dan pesisir yang dapat menyumbangkan pendapatan daerah, 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin kehidupan 

generasi yang akan datang jika pemanfaatannya dapat dikelola secara 

optimal dan berkelanjutan.  

Bagi masyarakat awam, laut dan pesisir umumnya dikenal karena 

kekayaan sumberdaya ikan sebagai sumber nutrisi dan pantai sebagai 

lokasi wisata alam. Pada faktanya masih ada banyak potensi sumberdaya 
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alam dan jasa lingkungan yang dimiliki oleh ekosistem laut dan pantai, 

yang bahkan tidak dimiliki oleh ekosistem lainnya. Potensi sumberdaya 

kelautan antara lain sebagai berikut: 

• Sumber daya dapat pulih, contohnya ikan dan biota lainnya, terumbu 

karang, hutan mangrove, dan pulau-pulau kecil; 

• Sumber daya tidak dapat pulih, contohnya minyak dan gas, bahan 

tambang dan mineral; 

• Energi kelautan, contohnya gelombang, pasang surut, Ocean Thermal 

Energy Conversion, dan angin; 

• Jasa lingkungan, contohnya sebagai media transportasi, komunikasi, 

iklim, keindahan alam, dan penyerap limbah. 

 

Luas total Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 167.297,466 km2 

yang terdiri dari wilayah darat/sungai besar dengan luas 154.904,076 km2 

dan wilayah pengelolaan laut provinsi (12 mil laut dari pasang tertinggi) 

dengan luas 12.393,390 km2 (hasil analisis dan kompilasi antara BPS 

(2016), RTRWP Kalimantan Tengah (2015), BIG (2016) dan citra satelit 

(2016)). Provinsi Kalimantan Tengah, secara administrasi terbagi 13 

Kabupaten dan 1 Kota, dengan Kabupaten pesisir (yang memiliki / 

berbatasan dengan perairan laut) adalah sebanyak 7 Kabupaten, yakni 

Kabupaten Sukamara, Kotawaringin Barat, Seruyan, Kotawaringin Timur, 

Katingan, Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas. Pesisir Kalimantan Tengah 

(ke arah darat mencakup administratif 12 Kecamatan pesisir di 7 

Kabupaten pesisir) memiliki luas 20868,29 km2 dengan panjang garis 

pantai ± 703,91 km. Di wilayah pesisir terdapat hutan-hutan mangrove 

dengan luas total 30.497,71 Ha dan diupayakan untuk terus bertambah 

seiring dengan gencarnya gerakan penanaman mangrove di berbagai 

wilayah. Sedangkan di wilayah laut, tercatat keberadaan hamparan 
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terumbu karang seluas 6.492,1 Ha dan padang lamun seluas 11.179,02 

Ha serta berbagai jenis ikan pelagis, udang, rajungan, dan lainnya. Luas 

hamparan terumbu karang dan padang lamun, diperkirakan akan terus 

bertambah karena pendataan terhadap terumbu karang dan lamun masih 

berlangsung. Saat ini wilayah laut Kalimantan Tengah memiliki 1 (satu) 

kawasan konservasi perairan yaitu Kawasan Konservasi Perairan Gosong 

Senggora, Gosong Sepagar, Gosong Beras Basah, Teluk Bogam sampai 

Tanjung Keluang serta perairan sekitarnya di Kabupaten Kotawaringin 

Barat dengan luas keseluruhan 61.362,24 Ha.  

Kondisi fisik, kimia, dan biologi wilayah pesisir dan laut Kalimantan 

Tengah sangat dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan di wilayah terestrial 

karena populasi penduduk di wilayah pesisir cukup tinggi, selain itu 

terdapat 11 sungai besar dengan 33 sungai kecil yang bermula dari utara 

dan mengalir ke Laut Jawa dimana populasi penduduk yang bermukim 

dan beraktifitas di sepanjang pinggiran sungai juga cukup padat.  

Pada tahun 2019 tercatat hasil produksi perikanan sebanyak 

257.489,83 ton yang terdiri dari produksi perikanan tangkap 149.725,38 

ton produksi perikanan budidaya sebesar 101.857,32 ton dan produksi 

olahan perikanan sebesar 6.396,13 ton. Hasil produksi perikanan ini 

merupakan rekapitulasi dari kegiatan pembudidaya ikan, nelayan dan 

pengolah hasil perikanan sebanyak 62.739 RTP, dengan rincian 

pembudidaya ikan 26.707 RTP, Nelayan 33.797 RTP dan pengolah Hasil 

Perikanan 2.234 RTP.  

Saat ini, Provinsi Kalimantan Tengah telah memiliki Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-

Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2039 sebagai acuan 

untuk mengelola wilayah pesisir dan laut Kalimantan Tengah. Adanya 

peraturan daerah yang menjadi landasan hukum  untuk mengelola wilayah 
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pesisir dan laut ini penting mengingat sangat berlimpahnya sumberdaya 

alam di wilayah laut dan pesisir Kalimantan Tengah dapat membuka 

peluang terjadinya eksploitasi berlebihan yang dapat menyebabkan 

kerusakan lingkungan serta berbagai konflik antar pihak-pihak penerima 

manfaat. Untuk itulah diperlukan pengelolaan yang bijaksana dan 

pengawasan yang ketat dari berbagai pihak yang berwenang agar 

sumberdaya alam pesisir dan laut Kalimantan Tengah dapat dimanfaatkan 

secara optimal dan berkelanjutan untuk kemakmuran masyarakat 

Kalimantan Tengah. 

 

B. PERMASALAHAN 

Dalam melaksanakan pembangunan kelautan dan pesisir di 

Kalimantan Tengah, tentu saja harus berlandaskan kebutuhan serta isu-

isu permasalahan yang terdapat di lapangan. Tantangan dalam 

pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara nasional antara 

lain:  

a. pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan 

Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), termasuk 

optimalisasi kelembagaan WPPNRI; 

b. harmonisasi ruang laut dan ruang darat untuk penguatan melalui 

penyelarasan Rencana Tata Ruang (RTR) menurut klasifikasinya 

dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

(RZWP3K), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN), 

Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), 

Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW), dan Rencana Tata 

Ruang Laut (RTRL);  

c. akselerasi pengendalian pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau 

kecil serta perairan di sekitarnya;  
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d. masih terjadinya praktek IUU fishing dan destructive fishing;  

e. penerapan good aquaculture practices masih belum dilaksanakan 

secara optimal dalam pelaksanaan kegiatan perikanan budidaya; dan 

f. sinergi stakeholders dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan 

perikanan. 

Sementara itu terdapat beberapa isu yang berkaitan dengan 

pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi 

Kalimantan Tengah disebabkan oleh pemanfaatan pembangunan peisisir. 

Beberapa isu strategis tersebut antara lain: 

1. Ekologi 

Permasalahan ekologi terdiri dari kerusakan pantai, pencemaran, 

kebakaran hutan, dan kurangnya kesadaran terhadap lingkungan 

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemanasan global. 

2. Ekonomi 

Permasalahan ekonomi terdiri dari rendahnya kontribusi sektor 

perikanan, masih banyaknya keluarga miskin yang berdomisili di 

wilayah pesisir, serta kelembagaan dan ekonomi pasar yang belum 

berkembang. 

3. Prasarana, Sarana, dan Pariwisata 

Permasalahan terkait prasarana, sarana, dan pariwisata Antara lain 

kondisi jalan darat yang belum baik, fasillitas listrik PLN yang masih 

terbatas, transportasi laut regular belum mengakses desa-desa 

pesisir, konstruksi dermaga yang belum baik, dan belum terkelolanya 

objek wisata secara terpadu. 

4. Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir 

Permasalahan terkait pemanfaatan sumberdaya pesisir anatara lain 

rendahnya kontribusi perikanan dalam ekonomi regional Provinsi 
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Kalimantan Tengah, penggunaan teknolgi yang masih rendah dalam 

system perikanan budidaya dan tangkap, pengelolaan lahan tambak 

dengan system sederhana, dan usaha pertanian terbatas akses 

terhadap pasar. 

5. Kelembagaan Pemerintah dan Tata Ruang 

Permasalahan terkait kelembagaan pemerintah dan tata ruang antara 

lain pemekaran wilayah yang berpengaruh pada program pengelolaan 

pesisir dan laut, penerapan tata ruang pesisir belum baik, rendahnya 

pengawasan terhadap pencurian ikan, dan belum terkelolanya TPI. 

 

C. VISI, MISI, RENCANA STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN 

Visi dan misi pembangunan kelautan dan pesisir Kalimantan Tengah 

mengacu pada visi dan misi KKP serta visi dan misi Gubernur Kalimantan 

Tengah.  

Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Visi KKP tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat 

Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan 

Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang 

Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. 

“Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan 

Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” merupakan misi KKP 

yang selaras dengan sasaran strategis bidang kelautan dan pesisir. 

Sasaran Strategis tahun 2020-2024, terdiri dari:  

1. Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan; 

2. Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab; 

3. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif;  
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Arah kebijakan “Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau 

kecil dilaksanakan dengan strategi antara lain:  

a. peningkatan pengelolaan wilayah pesisir berkelanjutan melalui upaya 

mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim dan pembangunan 

rendah karbon pesisir dan laut;  

b. perbaikan dan peningkatan kualitas eksosistem pesisir yang rusak 

melalui kegiatan rehabilitasi ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil;  

c. penanganan pencemaran laut dan sampah plastik;  

d. peningkatan manajemen dan pemanfaatan kawasan konservasi 

perairan secara berkelanjutan, rehabilitasi mangrove, dan terumbu 

karang;  

e. peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang 

dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan;  

f. penguatan jejaring, kemitraan/kerja sama, dan peran KKP dalam 

konvensi konservasi keanekaragaman hayati laut;  

g. peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil/terluar;  

h. peningkatan jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan 

ekonomi;  

i. pengakuan dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan 

tradisional di pesisir dan pulau-pulau kecil;  

j. pemanfaatan air laut, pengelolaan biofarmakologi, dan peningkatan 

pemanfaatan marine bioproduct dan bioteknologi;  

k. penguatan sistem perizinan pemanfaatan ruang laut;  

l. penyelesaian perencanaan ruang laut meliputi rencana zonasi 

kawasan laut, rencana zonasi wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, 

rencana aksi dan peninjauan kembali, serta penyelarasannya dengan 

rencana tata ruang;  
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m. akselerasi pengendalian pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil 

serta perairan di sekitarnya antara lain melalui pelaksanaan perizinan 

lokasi perairan dan penyelenggaraan kadaster laut;  

n. peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha 

kelautan dan perikanan;  

 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 

Gubernur Kalimantan Tengah memiliki visi untuk mewujudkan 

Kalimantan Tengah maju, mandiri, dan adil untuk kesejahteraan segenap 

masyarakat menuju Kalimantan Tengah berkah (bermartabat, elok, 

religius, kuat, amanah, dan harmonis).  

Misi Gubernur Kalimantan Tengah yang terkait dengan 

pembangunan kelautan dan pesisir Kalimantan Tengah adalah misi ke-3 

yaitu pengelolaan sumber daya air, pesisir, dan pantai.  

 

D. TUGAS DAN FUNGSI BIDANG KELAUTAN DAN PESISIR 

Sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan  dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah 

Nomor 49 Tahun 2016, Dinas Kelautan dan Perikanan dibentuk dengan 

tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan 

desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan. 

Didalam struktur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan 

Tengah, terdapat sebuah bidang yang secara khusus melaksanakan 

fungsi-fungsi dibidang kelautan dan pesisir, yaitu Bidang Kelautan dan 

Pesisir. 

Bidang Kelautan dan Pesisir terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu Seksi 

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir; Seksi Pemanfaatan Ruang Laut dan 

Jasa Kelautan; serta Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati 
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dengan tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang 

pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan 

ruang laut dan jasa kelautan, konservasi dan keanekaragaman hayati 

serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan 

administrasi di bidang kelautan dan pesisir. 

Dalam perannya, Bidang Kelautan dan Pesisir melaksanakan 

berbagai fungsi sebagai berikut: a). perumusan kebijakan pengelolaan, 

penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, 

pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; b). pelaksanaan 

kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di 

luar minyak dan gas bumi, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-

pulau kecil; c). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan, 

penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, 

pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; d). pelaksanaan 

administrasi dinas; dan e). pelaksanaan tugas lain yang terkait bidang 

kelautan dan pesisir yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

Secara lebih rinci, masing-masing seksi dalam Bidang Kelautan 

dan Pesisir menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut: 

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir mempunyai tugas 

mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang pemberdayaan masyarakat pesisir serta mengendalikan 

pelaksanaan kegiatan sesuai tugasnya. 

Dengan uraian tugas antara lain: 

a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi 

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir berdasarkan prioritas target 

sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan 

kegiatan;  
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b. mengumpulkan, mengolah bahan dan perumusan kebijakan teknis 

di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir;  

c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang pemberdayaan 

masyarakat pesisir;  

d. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum untuk 

fungsi pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, 

menetapkan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil (RSWP3K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil (RZWP3K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil (RPWP3K), dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP3K), serta tugas lain di 

bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil 

sesuai peraturan perundang-undangan;  

e. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir; 

f. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan 

Masyarakat Pesisir baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil 

yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan;  

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Kelautan dan Pesisir secara berkala dalam rangka kelancaran 

pelaksanaan tugas Bidang Kelautan dan Pesisir 

2. Seksi Pemanfaatan Ruang Laut dan Jasa Kelautan mempunyai tugas 

mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang pemanfaatan ruang laut dan jasa kelautan serta pelaksanaan 

kegiatan lain sesuai tugasnya. Dengan uraian tugas antara lain: 

a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi 

Pemanfaatan Ruang Laut dan Jasa Kelautan berdasarkan prioritas 

target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan 

kegiatan;  
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b. mengumpulkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan teknis 

di bidang pemanfaatan ruang laut dan jasa kelautan;  

c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang pemanfaatan 

ruang laut dan jasa kelautan;  

d. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum untuk 

fungsi penerbitan izin lokasi reklamasi, penerbitan izin pelaksanaan 

reklamasi, penerbitan izin lokasi perairan pesisir, penerbitan izin 

pengelolaan produksi garam, penerbitan izin biofarmakologi laut, 

penerbitan izin bioteknologi laut, penerbitan izin wisata bahari, 

penerbitan izin pemanfaatan air laut selain energi, penerbitan izin 

lokasi dan izin pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam 

(BMKT), serta tugas lain di bidang pemanfaatan ruang laut dan jasa 

kelautan sesuai peraturan perundang-undangan;  

e. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan tugas di bidang pemanfaatan ruang laut dan jasa 

kelautan;  

f. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemanfaatan Ruang Laut 

dan Jasa Kelautan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil 

yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan  

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Kelautan dan Pesisir secara berkala dalam rangka kelancaran 

pelaksanaan  tugas Bidang Kelautan dan Pesisir. 

3. Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati mempunyai tugas 

mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang konservasi dan keanekaragaman hayati serta mengendalikan 

pelaksanaan kegiatan sesuai tugasnya. 

Uraian tugas: 

a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi 

Konservasi dan Keanekaragaman Hayati berdasarkan prioritas 
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target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan 

kegiatan;  

b. mengumpulkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan teknis 

di bidang konservasi dan keanekaragaman hayati;  

c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang konservasi dan 

keanekaragaman hayati;  

d. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum untuk 

fungsi pencadangan kawasan konservasi, penerbitan dokumen 

rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi, penataan 

batas kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi, serta 

tugas lain di bidang konservasi dan keanekaragaman hayati sesuai 

peraturan perundang-undangan;  

e. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan tugas di bidang konservasi dan keanekaragaman 

hayati;  

f. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Konservasi dan 

Keanekaragaman Hayati baik secara tertulis maupun lisan sesuai 

hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan  

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Kelautan dan Pesisir secara berkala dalam rangka kelancaran 

pelaksanaan tugas Bidang Kelautan dan Pesisir. 
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BAB II 

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR 

 

Dalam pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan dalam 

RPJMD maupun pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan melalui 

Renstra dan Renja SKPD pada tahun 2016-2020 Bidang Kelautan dan 

Pesisir menjalankan berbagai kegiatan strategi Program Pengelolaan 

Sumber Daya Laut dan Pesisir. 

2.1. CAPAIAN KINERJA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

PESISIR 

2.1.1. Rehabilitasi Kawasan Pesisir  

Ekosistem mangrove di wilayah pesisir memiliki keterkaitan erat 

terhadap perubahan iklim. Keberadaan mangrove yang sehat di kawasan 

pesisir dapat meningkatkan resiliensi masyarakat pesisir terhadap 

perubahan iklim dan meminimalisir dampak bencana alam, seperti 
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tsunami, badai dan gelombang (fungsi adaptasi). Mangrove turut serta 

dalam mengendalikan perubahan iklim dengan berperan sebagai paru-

paru dunia melalui penyerapan dan penyimpanan karbon biru (fungsi 

mitigasi). Selain berfungsi sebagai pelindung pantai dan ‘karbon biru’ (blue 

carbon), mangrove merupakan nursery ground dan habitat biota yang 

bernilai ekonomis seperti ikan, kepiting, dan udang (manfaat untuk 

livelihood). Namun perubahan iklim dan perkembangan global telah 

memberikan dampak terhadap kelestarian mangrove. Sebagai negara 

dengan hutan mangrove terluas di dunia, upaya pelestarian mangrove di 

Indonesia menjadi fokus utama program perubahan iklim dunia. Provinsi 

Kalimantan Tengah memiliki panjang garis pantai 703,91 km menghadap 

laut Jawa, berada di 7 (tujuh) kabupaten pesisir yaitu Kabupaten Kapuas, 

Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin 

Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Barat dan 

Kabupaten Sukamara. Luas tutupan hutan mangrove di Provinsi 

Kalimantan Tengah 30.497,71 ha. Dari jumlah luasan yang ada kondisi 

hutan mangrove di Kalimantan Tengah dengan katagori baik hanya seluas 

2.258,56 ha atau (7,41%) dan sisanya masuk dalam katagori rusak baik 

berat maupun sedang seluas 28.239,15 ha atau 92,59%. Hutan mangrove 

yang telah mengalami kerusakan berada di kawasan pesisir pantai 

penyebab utama adalah karena terjadinya abrasi pantai. Untuk menekan 

agar tingkat kerusakan hutan mangrove di Kalimantan Tengah tidak lebih 

meluas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan berbagai 

terobosan seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah 

pesisir akan pentingnya menjaga kawasan hutan mangrove disamping itu 

juga Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggandeng pihak 

perguruan tinggi dan organisasi yang bergerak dalam penyelamatan 

lingkungan untuk bersama-sama melakukan dan memberikan edukasi 

kepada masyarakat akan pentingya menjaga hutan mangrove. 
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Sedangkan pada wilayah pesisir pantai yang hutan mangrove sudah 

mengalami kerusakan berat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 

melalui Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan rehabilitasi kawasan 

dengan cara melakukan penanaman mangrove kembali. Dalam kurun 

waktu tahun 2018-2019 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah 

melakukan rehabilitasi melalui penanaman bibit mangrove seluas 4 ha 

dengan jumlah bibit 41.386 pohon dengan jenis Rhisophora Mucronata, 

wilayah pesisir yang telah dilakukan penanaman bibit mangrove pada 

tahun 2018 meliputi di Desa Teluk Bogam Kecamatan Kumai Kabupaten 

Kotawaringin Barat s 

Sebanyak 18.035 pohon dengan luas 2 ha dan pada tahun 2019 

dilakukan penanaman bibit mangrove kembali di Desa Ujung Pandaran 

Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 23.351 pohon dengan luasan ± 

2 ha. Berdasarkan target yang ditetapkan dalam RPJMD selama tahun 

2016-2020 luasan kawasan pesisir Kalimantan Tengah yang direhabilitasi 

adalah seluas 32,5 hektar, namun tingkat capaian kawasan pesisir yang 

direhabilitasi baru seluas 4 hektar atau 12,31%, faktor utama yang 

menyebabkan rendahnya pencapaian target tersebut adalah terbatasnya 

anggaran untuk melakukan kegiatan rehabilitasi (penanaman mangrove). 

Untuk pencapaian target yang ditetapkan, ke depan Dinas Kelautan dan 

Perikanan akan melakukan strategi lain dengan cara mengajak pihak-

pihak lain untuk peduli menanam mangrove seperti organisasi penyelamat 

lingkungan, mahasiswa dan stakeholder yang bergerak dibidang usaha 

perikanan Sebagai akselerasi percepatan pembangunan kelautan dan 

perikanan di Kalimantan Tengah disamping target kinerja yang tertuang 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga 

menetapkan target kinerja strategis Dinas Kelautan dan Perikanan melalui 

Renstra SKPD dan Renja SKPD. 

2.1.2. Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut 
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Kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut di Kalimantan 

Tengah adalah penyelesaian penyusunan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi 

Kalimantan Tengah pada tahun 2019, kegiatan penyusunan telah di mulai 

sejak tahun 2016, rancangan Peraturan Daerah tersebut telah ditetapkan 

menjadi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 

2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2039. Tindak lanjutnya dengan 

diterbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 34 tahun 2019 

tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan 

di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang  menjadi payung hukum 

dalam pembangunan dan pengembangan website Geoportal Laut Berkah, 

Geoportal merupakan produk inovasi daerah yang dibangun dan 

dikembangkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan 

Tengah. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/KEPMEN-

KP/2019 tentang Kawasan Konservasi Perairan Gosong Senggora, 

Gosong Sepagar, Gosong Beras Basah, Teluk Bogam sampai Tanjung 

Keluang, serta wilayah pantai sekitarnya di Provinsi Kalimantan Tengah 

dan telah tersedianya Website Geoportal Laut Berkah, Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Tengah membuka kesempatan bagi para pengusaha 

dan stakeholder kelautan dan perikanan untuk berinvestasi di sektor 

kelautan dan perikanan sesuai peraturan dan ketentuan yang telah 

ditetapkan 

Pembagian zonasi pengelolaan perairan laut Provinsi Kalimantan 

Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2039 adalah seperti 

tabel 1. 
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Tabel 1. Zonasi perairan laut Provinsi Kalimantan Tengah 

  

No Zona 

Luas 

(Ha) 

Keteran

gan 

1. KAWASAN KONSERVASI   

 

a. Kawasan Konservasi Pesisir dan  

Pulau-Pulau Kecil 49.364,65  

 b. Kawasan Konservasi Perairan 61.362,24  

2. KAWASAN PEMANFAATAN UMUM   

 a. Zona Perikanan Tangkap 813.066,33  

 b. Zona Perikanan Budidaya 8.063,36  

 c. Zona Pelabuhan 274.938,39  

 d. Zona Pariwisata 5.706,82  

3. ALUR LAUT   

 a. Alur Pelayaran 3.993,66  

 b. Migrasi Biota Laut 3.993,66  

4. KAWASAN STRATEGIS NASIONAL 6.910,41  
 
Sumber : Buku Pintar Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Kalimantan Tengah tahun 2020 

 

Proses penyusunan peraturan daerah tentang rencana zonasi 

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi Kalimantan Tengah 

sebelum menjadi peraturan daerah didahului dengan beberapa dokumen 

penting yaitu :  

1) Dokumen Awal,  

2) Dokumen Antara,  

3) Dokumen Final,  

4) Dokumen KLHS dan  

5) Dokumen Kajian Akademis yang menjadi persyaratan mutlak dalam 

penyusunan perda RZWP3K. 
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Tabel 2. Jumlah dokumen kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut  

tahun 2016-2020 

No 
Dokumen Kebijakan Pengelolaan 

Sumberdaya Pesisir dan Laut 

Capaian Indikator Kinerja Dinas  

2016-220 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 1. Dokumen awal RZWP3K Provinsi 

Kalimantan Tengah 

2 - - - - 

 2. Album Peta Dasar RZWP3K Provinsi 

Kalimantan Tengah 

     

2 1. Dokumen Antara - 2 - - - 

 2. Album Peta Tematik      

3 1. Dokumen Akhir RZWP3K Provinsi 

Kalimantan Tengah 

- - 5 - - 

 2. Dokumen Final RZWP3K Provinsi 

Kalimantan Tengah 

     

 3. Dokumen KLHS RZWP3K Provinsi 

Kalimantan Tengah 

     

 4. Dokumen Kajian Akademis RZWP3K 

Provinsi Kalimantan Tengah 

     

 5. Album Peta Rencana      

4 1. Perda RZWP3K Provinsi Kalimantan 

Tengah 

- - - 3 - 

 2. Peta Rencana Pengelolaan RZWP3K 

Provinsi Kalimantan Tengah 

     

 3. Peraturan Gubernur tentang Tata Cara 

Pemberian Izin Lokasi dan Izin 

Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir 

dan Pulau-Pulau Kecil 

     

5 Dokumen Pengelolaan dan Zonasi Kawasan 

Konservasi Perairan Gosong Senggora, 

Gosong Sepagar, Gosong Baras Basah, 

Teluk Bogam sampai Tanjung Keluang, serta 

perairan sekitarnya 

- - - - 1 

Sumber :  Buku Pintar Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi  

Kalimantan Tengah tahun 2020 
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2.2. TARGET CAPAIAN KINERJA SEKSI PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT PESISIR  

Meskipun memiliki potensi kelautan dan pesisir yang besar, 

kesejahteraan masyarakat pesisir di Kalimantan Tengah masih identik 

dengan kemiskinan sehingga perlu menjadi perhatian mengingat ada 

keterkaitan erat antara kemiskinan dan pengelolaan wilayah pesisir. 

Tekanan terhadap sumber daya pesisir sering diperberat oleh tingginya 

angka kemiskinan di wilayah tersebut. Kemiskinan sering pula memicu 

sebuah lingkaran setan karena penduduk yang miskin sering menjadi 

sebab rusaknya lingkungan pesisir, namun penduduk miskin pulalah yang 

akan menanggung dampak dari kerusakan lingkungan. Dengan kondisi 

tersebut, tidak mengherankan jika praktik perikanan yang merusak masih 

sering terjadi di wilayah pesisir.  

 Penurunan hasil produksi sumber daya alam dan kerusakan 

lingkungan pada umumnya disebabkan karena eksploitasi yang 

berlebihan dan tindakan-tindakan lain yang dilakukan baik secara sadar 

maupun tidak tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap kesehatan 

dan kelestarian lingkungan.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang belum 

menyadari akan pentingnya menjaga kelestarian alam pesisir dan laut 

demi keberlangsungan mata pencaharian dan keamanan terhadap 

bencana alam. Disinilah peran Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir 

untuk dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran, serta dan 

kemampuan masyarakat agar mampu menjaga dan mengelola 

lingkungan pesisir dan laut secara bijaksana sehingga manfaatnya dapat 

dinikmati secara optimal dan berkelanjutan. 

Hal-hal yang perlu dilakukan antara lain adalah mengidentifikasi 

potensi-potensi sumberdaya alam laut dan pesisir yang ada di Kalimantan 

Tengah; melatih masyarakat untuk dapat memanfaatkan dan mengelola 
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sumberdaya alam, termasuk didalamnya mengolah sumberdaya alam 

tersebut agar memiliki nilai tambah sehingga manfaat ekonominya lebih 

tinggi, dan mencari akses pasar untuk produk-produk yang dihasilkan; 

melatih masyarakat untuk dapat melakukan rehabilitasi terhadap 

sumberdaya alam yang rusak; serta meningkatkan pengetahuan dan 

kewaspadaan masyarakat terhadap potensi-potensi bencana alam di 

wilayah laut dan pesisir.  

Dalam melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu dibangun 

semangat kegotongroyongan pada masyarakat agar setiap kegiatan yang 

dilaksanakan dapat lebih cepat tercapai dan lebih besar manfaatnya bagi 

komunitas dan masyarakat disekitarnya. Untuk itulah dalam setiap 

pelaksanaan kegiatan perlu dibentuk kelompok yang mau berkomitmen 

untuk dibina. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di wilayah pesisir 

dan laut, juga perlu memperhatikan keterlibatan dan peran serta kaum 

wanita, sehingga dapat terwujud kesetaraan dan keadilan gender. 

Pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025, terdapat beberapa 

target capaian kinerja yang telah disusun oleh Seksi Pemberdayaan 

Masyarakat Pesisir, yaitu: 

1. Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, 

Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan 

Pelatihan, dengan kegiatan-kegiatan berupa: 

a. Adopsi Teknologi Pengelolaan Mangrove 

b. Adopsi teknologi pengolahan produk mangrove 

c. Adopsi Teknologi Pengolahan Limbah Perikanan 

d. Adopsi Pengelolaan KUB/Koperasi 

e. Pendampingan KUB Pengelola Limbah Perikanan / Mangrove / 

Koperasi 

f. Pelatihan Pengelolaan Mangrove 

g. Pelatihan Pengelolaan Limbah Perikanan 
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h. Dan lain-lain 

2. Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan 

Pulau - Pulau Kecil, dengan kegiatan-kegiatan berupa: 

a. Sosialisasi dan identifikasi kebutuhan masyarakat 

b. Fasilitasi pembentukan koperasi 

c. Pembinaan dan pelatihan bagi pengurus koperasi perikanan 

d. Identifikasi/inventarisasi limbah perikanan 

e. Pembinaan kelompok wanita pengolah limbah hasil perikanan 

f. Pembentukan KUB Pengrajin kulit kerang/pengelola 

mangrove/wisata mangrove/Koperasi Nelayan 

g. Bimbingan Teknis managemen Keuangan, administrasi, 

managemen kelompok, dan akses permodalan KUB 

h. Monev Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan MP3K 

i. Dan lain-lain 

3. Rehabilitasi Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil, dengan kegiatan-

kegiatan berupa: 

a. Identifikasi lokasi dan kelompok pelaksana penanaman mangrove 

b. Penanaman Mangrove (Silvofisheries) 

c. Rekayasa teknologi rehabilitasi Pesisir (Hybrid Enginering, 

Geotube, dll) 

d. Gerakan Bersih Pantai 

e. Sinergitas lintas sektor pemangku kepentingan hutan mangrove 

f. Pelatihan Budidaya Mangrove 

g. Monev Rehabilitasi WP3K 

h. Dan lain-lain 
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4. Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pelaksanaan 

dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dengan 

kegiatan-kegiatan berupa: 

a. Identifikasi lokasi sekolah pantai 

b. Penyediaan fasilitas pendidikan sekolah pantai 

c. Penyediaan kurikulum sekolah pantai 

d. Pembinaan kader sekolah pantai 

e. Monitoring dan Evaluasi kegiatan sekolah pantai 

5. Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dengan 

kegiatan-kegiatan berupa: 

a. Identifikasi Jenis Bencana WP3K 

b. Pengkajian Ancaman Bencana 

c. Penyusunan Peta Resiko Bencana WP3K 

d. Penyusunan Peta Rawan Bencana WP3K 

e. Sosialisasi Mitigasi Bencana WP3K 

f. Monev Mitigasi Bencana WP3K 
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BAB III 

SEKSI PEMANFAATAN RUANG LAUT DAN JASA KELAUTAN 

 

3.1. CAPAIAN SEKSI PEMANFAATAN RUANG LAUT DAN JASA 

KELAUTAN 

3.1.1. Inovasi Daerah Geoportal “LAUT BERKAH” 

A. Dasar Hukum 

Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019 melalui Dinas 

Kelautan dan Perikanan melakukan inovasi daerah berupa pembangunan 

aplikasi digital yaitu website Geoportal ”LAUT BERKAH” yang berbasis 

spasial. Geoportal ”LAUT BERKAH” merupakan aplikasi yang 

dikembangkan untuk menjawab tantangan pembangunan kelautan dan 

perikanan di era digital. Pada era digital menuntut informasi bisa diakses 

secara lebih cepat melalui online dan mobile. Geoportal ”LAUT BERKAH” 

memberi kemudahan bagi para pihak yang berkepentingan dalam proses 

pengurusan perizinan perairan di Provinsi Kalimantan Tengah, baik izin 
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lokasi perairan maupun izin pengelolaan perairan dengan cara 

mengakses informasi pada konten yang disediakan baik melalui komputer 

dan telepon genggam. Dasar hukum pembangunan website Geoportal 

”LAUT BERKAH” adala sebagai berikut : 

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2039 

2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2019 

tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan 

Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil 

3. Petunjuk Teknis Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan 

Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

         Geoportal Laut Berkah dikembangkan sebagai amanat ayat (1) 

pasal 28 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2019 

tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan 

di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, berbunyi : Dalam rangka 

pelayanan informasi dan data base perizinan di Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil, dibentuk aplikasi Geoportal ” LAUT BERKAH”. Dalam 

ayat (2) pasal 28 menyebutkan bahwa dalam pemberian Pertimbangan 

Teknis pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pemanfaatan Perairan 

Perangkat Daerah yang membidangi Kelutan dan Perikanan 

menggunakan aplikasi Geoportal ”LAUT BERKAH”. Dengan demikian 

Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pemberian pertimbangan teknis izin 

lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil Kalimantan Tengah menggunakan aplikasi Geoportal “LAUT 

BERKAH”. 
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B. Keunggulan Geoportal “LAUT BERKAH” 

Sebagai sarana untuk memberikan informasi kepada masyarakat 

Geoportal “LAUT BERKAH” dikembangkan dengan basis spasial untuk 

proses izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir 

Kalimantan Tengah. Dengan basis spasial dalam pemberian izin lokasi 

akan lebih presisi dan tidak terjadi tumpang tindih dalam kepemilikan izin 

lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir Provinsi Kalimantan 

Tengah bagi para pelaku usaha.  

Geoportal ” “LAUT BERKAH”” yang dikembangkan sekaligus dikelola 

oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 

keunggulan diantaranya: 

1. Keterbukaan informasi publik secara digital;  

2. Proses perizinan izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan di 

wilayah pesisir Provinsi Kalimantan Tengah bisa diakses realtime dan 

terstandarisasi oleh sistem serta merupakan data base perizinan di 

perairan Provinsi Kalimantan Tengah; 

3. Pengajuan izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan di wilayah 

pesisir  Provinsi Kalimantan Tengah tidak dilakukan secara tatap muka; 

4. Memberi kepastian dalam proses perizinan (izin lokasi perairan dan izin 

pengelolaan perairan di wilayah pesisir Provinsi Kalimantan Tengah), 

setiap tahapan perizinan bisa dipantau secara online; 

5. Geoportal “LAUT BERKAH” juga menyediakan fasilitas konten yang 

berisi peraturan/perundang-undangan sektor Kelautan dan Perikanan 

baik tingkat pusat maupun daerah yang bisa diakses oleh publik; 

6. Geoportal “LAUT BERKAH” mempublikasikan berita-berita terbaru dan 

dokumen-dokumen terkait kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kalimantan Tengah maupun informasi tentang kelautan dan 

perikanan di Indonesia; 
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7. Geoportal “LAUT BERKAH” dilengkapi dengan peta alokasi ruang 

RZWP-3-K Provinsi Kalimantan Tengah; 

8. User dapat melakukan tanya jawab mengenai informasi potensi 

kelautan dan perikanan dan perizinan di wilayah pesisir Kalimantan 

Tengah; dan 

9. Pelaku usaha dapat memantau status izin lokasi perairan dan izin 

pengelolaan perairan yang sudah mereka ajukan dari mana saja dan 

kapan saja tanpa mendatangi dinas terkait.  

Sebagai sarana untuk memberikan kemudahan dalam pengurusan 

izin lokasi dan izin pengelolaan perairan Provinsi Kalimantan Tengah 

secara daring, aplikasi Geoportal “LAUT BERKAH” juga telah dilengkapi 

dengan persyaratan-persyaratan dalam pemberian izin dengan 

dikeluarkan Petunjuk Teknis Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin 

Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

Kalimantan Tengah, yang memuat juga Standar Operasi Prosedur (SOP) 

dalam pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di Kalimantan 

Tengah. Dengan demikian website Geoportal “LAUT BERKAH” memiliki 

kekuatan hukum dan secara prosedur telah memiliki landasan operasional 

dengan diterbitkan Petunjuk Teknis pemberian izin lokasi dan izin 

pengelolaan perairan.  Kunjungi dan nikmati layanan Geoportal “LAUT 

BERKAH” melalui alamat website https://geoportal-

lautberkah.kalteng.go.id dan Instagram (IG) @kelautanpesisirkalteng. 

  

https://geoportal-lautberkah.kalteng.go.id/
https://geoportal-lautberkah.kalteng.go.id/
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3.1.2. Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengajuan Izin Lokasi Perairan Dan 

Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil 

Kalimantan Tengah 

         Pengelolaan Ruang Laut adalah perencanaan, pemanfaatan, 

pengawasan, dan pengendalian ruang Laut.  Pengendalian pemanfaatan 

ruang laut dilakukan melalui perizinan, pemberian insentif, dan 

pengenaan sanksi. 

Dasar Hukum: 

1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 

2) UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 

4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2019 

tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin 

Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 

5) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2039; 

6) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2019 

tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan 

Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil. 
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Kewenangan di bidang kelautan dan perikanan menurut UU 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut: 

Kewenangan Menteri 

Kelautan dan Perikanan (Pemerintah Pusat) 

Kewenangan Gubernur (Daerah Provinsi) 

A. Pengelolaan ruang laut di atas 12 mil dan 

strategis nasional. 

B. Penerbitan izin pemanfaatan ruang laut 

nasional. 

C. Penerbitan izin pemanfaatan jenis dan 

genetik (plasma nutfah) ikan antarnegara. 

D. Penetapan jenis ikan yang dilindungi dan 

diatur perdagangannya secara internasional. 

E. Penetapan kawasan konservasi. 

F. Database pesisir dan pulau-pulau kecil. 

A. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 

mil di luar minyak dan gas bumi. 

B. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut 

di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi. 

C. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan 

pulau-pulau kecil. 

 

 

3.1.2.1. Izin Lokasi Perairan 

Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian 

perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara 

menetap wajib memiliki Izin Lokasi (UU No. 1 Th. 2014, Pasal 16 Ayat 1).  

Izin lokasi perairan adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang 

secara menetap dari sebagian perairan pesisir yang mencakup 

permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada 

batas keluasan tertentu (PerMen KP No. 24 Th. 2019, Pasal 1).  

Pengertian menetap yaitu kegiatan yang menurut sifatnya memerlukan 

ruang laut secara terus menerus paling singkat 30 hari pada lokasi yang 

sama.  Izin lokasi perairan menjadi dasar untuk pemberian izin 

pengelolaan perairan dan izin pelaksanaan reklamasi.  

Izin lokasi perairan diberikan pada orang perseorangan, korporasi 

dan koperasi berdasarkan Rencana Zonasi (RZWP-3-K, RZ KSN, RZ 

KSNT dan RPZ Kawasan Konservasi Nasional) dan wajib 

mempertimbangkan: kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, 

masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional dan hak lintas 
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damai bagi kapa lasing. Izin lokasi perairan tidak dapat diberikan pada 

zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, pantai 

umum dan wilayah hukum adat.  

Masa berlaku izin lokasi perairan sampai dengan berkahirnya izin 

usaha.  Apabila izin usaha belum diterbitkan, makai zin lokasi perairan 

berlaku untuk jangka waktu 2 tahun sejak diterbitkan. Izin lokasi perairan 

berakhir apabila:  habis masa berlakunya, dikembalikan oleh Pelaku 

Usaha, dicabut izinnya, dibatalkan izinnya dan perairannya menjadi 

daratan.   

Menteri berwenang memberikan dan mencabut izin lokasi perairan 

di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil lintas provinsi, KSN, 

KSNT, dan Kawasan Konservasi Nasional. Menteri menerbitkan izin 

lokasi perairan untuk kegiatan Reklamasi pada pembangunan: elabuhan 

perikanan yang dikelola oleh Menteri, obyek vital nasional dan/atau 

kegiatan yang bersifat strategis nasional.  Gubernur berwenang memberi 

dan mencabut Izin Lokasi Perairan di perairan pesisir dan pulau pulau 

kecil (< 12 mil laut) selain yang menjadi kewenangan Menteri. 

Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Lokasi Perairan di 

Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada bagan di Lampiran 4.  

A. PENETAPAN LOKASI 

Izin lokasi perairan untuk kepentingan Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk Penetapan Lokasi. 

Prosedur permohonan Penetapan Lokasi: 

(1) Permohonan 

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menyampaikan 

permohonan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan atau Gubernur 

sesuai kewenangannya. 
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(2) Verifikasi 

Dalam hal lokasi yang akan ditetapkan belum terdapat di dalam 

Rencana Zonasi, maka diakomodasi dalam revisi Rencana Zonasi. 

Hasil Verifikasi disampaikan sebagai bahan pertimbangan persetujuan 

atau penolakan permohonan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan  

atau Gubernur sesuai kewenangannya. 

(3) Persetujuan/Penolakan (14 hari) 

Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya memberikan 

persetujuan atau penolakan permohonan penetapan lokasi. 

Persetujuan atau penolakan penetapan lokasi disampaikan oleh 

Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya kepada pemohon. 

 

B. IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN 

Izin pengelolaan perairan adalah izin yang diberikan untuk 

melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan di wilayah pesisir 

dan pulau-pulau kecil yang setara dengan izin usaha sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.  Izin pengelolaan 

perairan diberikan setelah Pelaku Usaha memiliki izin lokasi perairan dan 

izin lingkungan.   

Pemanfaatan sumber daya perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil 

yang wajib memiliki izin pengelolaan perairan diantaranya: 

- Produksi garam; 

- Wisata bahari; 

- Pemanfaatan air laut selain energi; 

- Pengusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi; 

- Pengengkatan barang muatan kapal tenggelam (BMKT); 

- Biofarmakologi; dan 

- Bioteknologi. 
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         Izin Pengelolaan Perairan berlaku selama: a) 10 (sepuluh) tahun 

untuk kegiatan produksi garam; b) 20 (dua puluh) tahun untuk kegiatan 

Wisata Bahari; c) 10 (sepuluh) tahun untuk kegiatan pemanfaatan air laut 

selain energi; d) 20 (dua puluh) tahun untuk kegiatan pengusahaan 

pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi Nasional. Izin 

Pengelolaan Perairan berakhir apabila:  habis masa berlakunya dan tidak 

diperpanjang, dikembalikan oleh Pelaku Usaha, dicabut izinnya, 

dibatalkan izinnya dan perairannya menjadi daratan. 

Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Pengelolaan Perairan di 

Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada bagan di Lampiran 5.  

 

C. FASILITASI IZIN LOKASI PERAIRAN DAN IZIN PENGELOLAAN 

PERAIRAN BAGI MASYARAKAT LOKAL DAN TRADISIONAL 

         Fasilitasi perizinan untuk Masyarakat Lokal merupakan upaya 

pelindungan Pemerintah terhadap kegiatan Masyarakat.  Kriteria 

Masyarakat Lokal sebagai berikut:  

a. bermata pencaharian pokok sebagai nelayan dengan alat 

penangkapan statis, pembudidaya ikan atau petambak garam; dan 

b. menghasilkan produksi atau memiliki penghasilan tidak lebih dari nilai 

rata-rata upah minimum provinsi. 

     Selain memenuhi kriteria di atas, untuk pembudi daya ikan dan petambak 

garam, wajib berdomisili di pesisir dan pulau-pulau kecil paling singkat 5 

(lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak 

berturut-turut. 

Prosedur penetapan masyarakat lokal: 

1. Identifikasi oleh lurah 

2. Disampaikan melalui camat 

3. Ditetapkan bupati/walikota 
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Prosedur permohonan Fasilitasi Perizinan: 

(1) Permohonan 

Bupati/Wali Kota mengajukan permohonan Izin Lokasi Perairan dan 

Izin Pengelolaan Perairan kepada Menteri KP atau Gubernur sesuai 

dengan kewenangannya. 

(2) Persyaratan 

Administrasi, teknis, dan operasional. 

(3) Verifikasi 

Proses verifikasi untuk mendapatkan kesesuaian domisili Masyarakat; 

dan kesesuaian lokasi dan luasan ruang perairan. 

Usulan lokasi dan luasan ruang perairan harus memenuhi syarat:  

a. merupakan ruang penghidupan sehari-hari; dan 

b. berdasarkan peruntukan ruang dalam Rencana Zonasi. 

(4) Penerbitan izin (10 hari) 

Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan 

Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan kepada 

Masyarakat Lokal. 

 

3.2. RENCANA KEGIATAN SEKSI PEMANFAATAN RUANG LAUT 

DAN JASA KELAUTAN 

 

Pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025, terdapat beberapa 

target capaian kinerja yang telah disusun oleh Seksi Pemanfaatan Ruang 

Laut dan Jasa Kelautan, yaitu: 

1. Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang 

Pemanfaatan Kawasan Konservasi; 

2. Simulasi Pelayanan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan 

Perairan Pesisir Kalimantan Tengah (0-12 Mil laut) dengan lokasi di 7 

(tujuh) kabupaten pesisir dengan target izin: 
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Tahun (T) Target izin 

2021 (T0) 1 izin 

2022 (T1) 3 izin 

2023 (T2) 6 izin 

2024 (T3) 8 izin 

2025 (T4) 10 izin 

 

3. Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin dan Izin 

Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas 

Bumi Bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional; 

4. Pelaksanaan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah 

Pesisir; 

5. Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan Dalam 

Sistem Kadaster Laut; 

6. Gerakan Bersih Laut dalam Rangka Hari Laut Sedunia atau Hari 

Nusantara; 

7. Sosialisasi Harmoni Laut dan Dunia Laut untuk Wilayah Pesisir; 

8. Analisis Potensi Garam Tradisional di Kalimantan Tengah; dan 

9. Potensi Biofarmakologi Laut di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 

Kalteng. 
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BAB IV 

SEKSI KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI 

 

4.1. CAPAIAN KINERJA SEKSI KONSERVASI DAN 

KEANEKARAGAMAN HAYATI 

 

4.1.1. Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Gosong Senggora, 

Gosong Sepagar, Gosong Baras Basah, Teluk Bogam Sampai 

Tanjung Keluang, Serta Perairan Sekitarnya Di Provinsi Kalimantan 

Tengah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Republik Indonesia nomor 24/KEPMEN-KP/2019. 

 

Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang 

dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan 

sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan 

(PER.30/Men/2010).    
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Kawasan Konservasi Perairan Gosong Senggora, Gosong Sepagar, 

Gosong Baras Basah, Teluk Bogam sampai Tanjung Keluang serta 

Perairan Sekitarnya seluas 61.362,24 ha. Luasan ini dibagi dalam 4 

(empat) zona yaitu zona inti, Zona Perikanan Berkelanjutan, Zona 

Pemanfaatan, Zona lainnya.   

Wilayah pesisir dan laut Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 

potensi yang cukup besar hal ini dibuktikan dengan tingginya potensi 

sumberdaya kelautan dan perikanan yang dimiliki meliputi habitat penting 

pesisir yaitu terumbu karang, padang lamun, alga bentik dan mangrove, 

sumberdaya ikan ekonomis penting, penyu hijau, dugong, lola, kima, 

teripang.  

Dalam pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi yang ingin 

dicapai adalah “Terwujudnya Kawasan Konservasi Perairan Daerah 

Kalimantan Tengah yang dikelola secara adaptif, berkelanjutan, 

menggunakan pendekatan ekosistem, bermanfaat ganda dan dikelola 

secara bersama guna terciptanya keseimbangan antara pembangunan 

dan lingkungan secara konsisten serta menjamin keberlangsungan 

kekayaan alam dan lingkungan untuk generasi yang akan datang. 

Untuk sampai tahapan penetapan kawasan Konservasi Gosong 

Senggora, dilakukan terlebih dulu beberapa kegiatan, yakni:  

1. Kajian Kawasan Konservasi tahun 2010 dengan diterbitkan buku 

“Sebaran Mangrove, Padang Lamun dan Terumbu Karang di Pesisir 

Kalimantan Tengah”,  

2. Tahun 2014 dilakukan identifikasi dan penilaian potensi di Kawasan 

Konservasi Laut Daerah (KKLD) dengan kegiatan ”Penyusunan 

Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi 

Perairan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat”.  
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3. Tahun 2017 dilaksanakan kegiatan Penyusunan “Rencana 

Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah 

Taman Wisata Perairan Senggora Sepagar dan Laut Sekitarnya”. 

4. Tahun 2018 dilaksanakan kegiatan Penyusunan “Rencana 

Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Taman Wisata 

Perairan Senggora Sepagar dan Laut Sekitarnya Provinsi Kalimantan 

Tengah”, dan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan 

Tengah Nomor 188.44/543/2018 tentang Rencana Pengelolaan dan 

Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah Taman Wisata Perairan 

Senggora Sepagar dan Laut sekitarnya di Provinsi Kalimantan 

Tengah. 

Kawasan Konservasi Perairan Gosong Senggora, Gosong Sepagar, 

Gosong Baras Basah, Teluk Bogam sampai Tanjung Keluang, serta 

Perairan Sekitarnya di Provinsi Kalimantan Tengah, meliputi 2 area: 

Area I Gosong Senggora dan Gosong Sepagar dengan luas 43.257,05 ha 

terdiri dari 

a. Zona Inti dengan luas 591,22 ha 

b. Zona pemanfaatan dengan luas 1.647,25 ha 

c. Zona perikanan berkelanjuta dengan luas 40.6`12,89 ha 

d. Zona lainnya dengan luas 405,69 ha 

Area II Gosong Baras Basah, Teluk bogam sampai Tanjung Keluang 

dengan luas 18.105,19 ha, terdiri atas:  

a. Zona inti dengan luas 739,48 ha 

b. Zona pemanfaatan dengan luas 679,02 ha 

c. Zona perikanan berkelanjutan dengan luas 16.551,15 ha 

d. Zona lainnya dengan luas 135,54 ha. 

Peruntukan Zonasi Kawasan Konservasi. Zona Inti merupakan 

bagian awasan konservasi perairan yang memiliki kondisi alam baik biota 

maupun fisiknya asli dan/atau belum diganggu oleh manusia yang mutlak 
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dilindungi, berfungsi untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman 

hayati yang asli dan khas.Zona Perikanan Berkelanjutan ditetapkan 

dengan kriteria memiliki nilai konservasi dan mempunyai karakteristik 

potensi dan keterwakilan biota perairan bernilai ekonopmi , tetapi dapat 

bertoleransi dengan pemanfaatan budidaya ramah lingkungan, perikanan 

tangkap berkelanjutan, kegiatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat. 

Zona Pemanfaatan ditetapkan dengan kriteria mempunyai daya tarik 

pariwisata alam berupa biota perairan beserta ekosistem perairan yang 

indah dan unik; mempuyai luasan yang cukup untuk menjamin kelestarian 

potensial dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi; 

mempunyai karakter objek penelitian dan pendidikan yang mendukung 

kepantingan konservasi. Zona lainnya merupakan zona tertentu karena 

fungsi dan kondisinya dapat berupa zona perlindungan dan zona 

rehabilitasi.  

Potensi di Kawasan Konservasi   Perairan  Taman Wisata Perairan 

Senggora Sepagar dan Laut Sekitarnya Provinsi Kalimantan Tengah  

meliputi Potensi ekologis  antara lain Terumbu karang dengan jenis 

Acropora bercabang,  Goniopora, Favia, Favites,  Goniastrea, Galaxea,  

Fungia, Turbinaria, Montipora, Pectinia, Diplostrea dan pites,  filum 

Cnidaria (Coelenterata), Padang Lamun (seagrass)   merupakan  satu 

satunya tumbuhan air berbunga yang mampu beradaptasi secara penuh 

di perairan laut yang salinitasnya cukup tinggi , berpembuluh, berdaun, 

berimpang, berakar serta berbiak dengan biji dan tunas. Jenis jenis lamun 

yang tumbuh di daerah Gosong Senggora Enhalus acoroides, thalassia 

hemprichii-alophila, minor- Cymodocea serrulata – Enhalus acoroides.  

Sumberdaya Ikan Kawasan Perairan Senggora  Sepagar juga 

ditemukan jenis  ikan ikan karang, yang dikelompokkan berdasarkan 

peranannya  yaitu ikan ekonomis penting atau ikan konsumsi seperti 

Seranidae, Lutjanidae, Kyphosidae, Lethrinidae, Acanthuridae, Mulidae, 
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Siganidae, Labridae, Chaetodontidae (kepe-kepe), ikan hias laut 

(Pomacentridae, Caesionidae, Scaridae, Pomacanthidae, Labridae, 

Apogonidae, penyu hijau (Chaelonia mydas), penyu sisik (Eretmochelys 

imbricate), Dugong (Dugong dugon), teripang  (Holotyhuria scabra), lola 

merah (Trochus niloticus), Kima raksasa (tridacna gigas). Potensi 

Ekonomi dilihat dari produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya. 

Kawasan Konservasi Perairan Gosong Senggora, Gosong Sepagar, 

Gosong Baras Basah, Teluk Bogam sampai Tanjung Keluang, serta 

Perairan Sekitarnya di Provinsi Kalimantan Tengah terutama zona 

pemanfaatan akan dimanfaatkan sebagai sebagai taman wisata 

menyelam, snorkling, memancing, wisata perairan (Gambar 

Keanekaragaman Hayati terlampir) 

 

4.1.2. Kegiatan yang sudah dilaksanakan : 

1. Media terumbu karang tahun  2017 

2. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2018 

3. Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Konservasi 2018 

4. Rehabilitasi dan Ekstensifikasi Terumbu Karang  di Kawasan Gosong 

Senggora Tahun 2019 

5. Bantuan Kapal Koservasi dari BPSPL Pontianak Tahun 2019  

6. Review Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi 

Perairan Daerah Tahun 2020. 

7. Sosialisasi Kawasan Konservasi dan Rencana Pengelolaan Tahun 

2020 

8. Pengadaaan Alat Komunikasi Handy Talky Tahun 2020 

9. Pengadaan bahan publikasi (leaflet, poster, baner, papan informasi 

Tahun 2020 

10. Penyediaan data series keanekaragaman Hayati dan Sumberdaya 

Ikan di Kawasan Gosong Senggora dan Gosong Sepagar Tahun 2020 
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4.2. RENCANA KEGIATAN SEKSI KONSERVASI DAN 

KEANEKARAGAMAN HAYATI 

 

Pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025, terdapat beberapa 

target capaian kinerja yang telah disusun oleh Seksi Konservasi dan 

Keanekaragaman Hayati, yaitu: 

1. Pelatihan Selam 

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Konservasi berupa alat komunikasi 

Handy Talky 25 unit 

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Konservasi berupa pondok jaga 1 

unit 

4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Konservasi berupa alat Alat selam 

dan GPS 1 unit 

5. Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan 

Kawasan Konservasi 

6. Pelatihan dan Sosialisasi untk Kelompok Penggerak Kawasan 

Konservasi (Kompak) dan masyarakat pesisir 

7. Pengadaan Sarana transportasi berupa kapal dan speedboat 

mendukung pemanfaatan kawasan konservasi 

8. Menjalin Kemitraan  dan Jejaring pengelolaan kawasan konservasi 

9. Inisiasi pencadangan kawasan konservasi pesisir dan laut  yang sudah 

tertuang dalam dokumen RZWP3K Provinsi Kalimantan Tengah. 

10. Pengembangan kapasitas masyarakat pesisir 

11. Kajian ekonomi dan sosial terhadap kegiatan pariwisata, perikanan 

budidaya, perikanan tangkap dan pengelolaan adat budaya lokal di 

kawasan konservasi  

12. Kajian pengembangan  potensi  zona zona kawasan konservasi. 

13. Konservasi Penyu di kawasan konservasi 
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14. Membuat tata batas dikawasan konservasi 

15. Tenaga pendamping pengelola kawasan konservasi  

16. Transplantasi dan penanaman terumbu karang 

17. Publikasi dan ekspos kawasan konservasi melalui event, media sosial, 

media cetak dan media elektronik. 
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Lampiran 1: Peta Kawasan Konservasi Perairan Gosong Senggora, 

Gosong Sepagar, Gosong Baras Basah, Teluk Bogam 

sampai Tanjung Keluang, serta perairan sekitarnya di 

Provinsi Kalimantan Tengah 
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Lampiran 2: Keanekaragaman Hayati di Kawasan Konservasi 

 

A. Jenis-jenis Ikan Karang, Penyu, Lamun, Kerang 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dugong (Dugong 

dugon) 

Kima 
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LOLA 

Rumput laut 

(seaweed) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyu hijau 

Lamun (seagrass) 
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Jenis-Jenis Terumbu Karang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kim

a 

Turbinaria Acropora 

Acropora Turbinaria 

diploastrea Tubastrea 

Paetinia Goniopora 
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Lampiran 3:  Indikator Kinerja Bidang Kelautan dan Pesisir Tahun 2022 -

2026 

 

NO 
INDIKATOR 

KINERJA 

TAHUN 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 Jumlah luasan 

pengelolaan 

konservasi 

perairan 

(Ha/Tahun) 

61.369,99 61.542,63 61.542,63 61.632,83 61.714,03 

2 Luasan 

kawasan 

pesisir yang 

direhabilitasi 

(Ha/Tahun) 

6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

3 Dokumen 

kebijakan 

pengelolaan 

sumberdaya 

pesisir dan 

laut 

(dokumen) 

1 1 1 1 1 
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Lampiran 4: Bagan SOP Izin Lokasi Perairan di Provinsi Kalimantan Tengah 
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Lampiran 5: Bagan SOP Izin Pengelolaan Perairan di Provinsi Kalimantan Tengah
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 


