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KATA PENGANTAR 

 

Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab 

untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan 

umum serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Tanggung jawab negara dalam melindungi rakyat Indonesia dilakukan 

dengan penguasaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara, termasuk 

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 

 Amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pemerintah Dearah wajib 

menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-

K) sesuai dengan kewenangan masing-masing. Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan di bidang 

kehutanan, kelautan, serta energi sumber daya mineral di bagi antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Hal ini berimplikasi pada 

kewenangan pengelolan perairan (0-12 mil) yang di laksanakan oleh 

Pemerintah Provinsi. Penetapan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan 

Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2039 di pandang 

sebagai modal dasar bagi pemerintah dalam upaya mendorong 

perkembangan ekonomi di wilayah pesisir.  

 Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pemanfaatan 

ruang dari sebagian perairan pesisir wajib memiliki izin lokasi perairan yang 

di berikan berdasarkan rencana zonasi. Izin lokasi perairan merupakan 

instrumen yang sangat penting sebagai dasar izin pengelolaan perairan 

untuk investasi kegiatan pembangunan di wilayah pesisir. Tanpa instrumen 

arahan/pengaturan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir yang jelas, 

maka konflik pemanfaatan sumber daya akan terus di hadapi. Sebagai 

akibatnya, degradasi kualitas lingkungan, ketidakpastian lokasi investasi, 

dan konflik antar pemangku kepentingan akan sulit di atasi. Pemerintah 

bertanggung jawab atas pengelolaan wilayah pesisir dalam bentuk 

penguasaan kepada pihak lain (perseorangan atau swasta) melalui izin. 

Pemberian izin kepada pihak lain tidak mengurangi wewenang Pemerintah 

untuk membuat kebijakan (regelendaad), melakukan pengurusan 

(bestuursdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan 

pengawasan (toezichthoudensdaad). Dengan demikian, pemerintah tetap 

menguasai dan mengawasi secara utuh seluruh pengelolaan wilayah pesisir 

melalui pemberian izin yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur 

Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2019.  

 



 Dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Kelautan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kewenangannya memiliki hak pengelolaan atas kawasan konservasi sebagai 

bagian dari pelaksanaan kebijakan perlindungan lingkungan laut. Tujuan 

pengelolaan kawasan konservasi adalah untuk perlindungan, pelestarian, 

dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan/atau sumber daya ikan 

dan/atau perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan situs budaya 

tradisional. Penetapan kawasan konservasi perairan Kalimantan Tengah, di 

tetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

24/KEPMEN-KP/2019. 

Akhir kata, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan 

Menteri ini merupakan kumpulan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pusat 

dalam mengelola sumber daya di wilayah pesisir secara berkelanjutan untuk 

di manfaatkan secara adil dan bijaksana, untuk memajukan kesejahteraan 

masyarakat serta mewujudkan keadilan sosial dalam rangka mewujudkan 

“Kalimantan Tengah Berkah dan Bermartabat”. Peraturan ini di harapkan 

dapat memberikan penyadartahuan kepada seluruh masayarakat baik 

pemerintah, swasta dan pemangku kepentingan lainnya.  

   

 
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan 

   Provinsi Kalimantan Tengah, 

          
     Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si 
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