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POLICY BRIEF 

 Selamatkan Teluk Balikpapan 
 

Disampaikan Kepada Yth: 

Pokja 9 Tim Penyusun KLHS IKN Masterplan  

(Bidang Lingkungan Hidup dan Kebencanaan) 

 

Disusun oleh : 

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Teluk Balikpapan  

( FPTB, POKJA PESISIR, STABIL, FORMAT, RASI, FWI, GMKI Cabang Balikpapan ) 

 

            Kami Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Teluk Balikpapan yang terdiri dari beberapa organisasi 

lingkungan hidup dan organisasi kemahasiswaan, memandang perlu untuk menyusun sebuah kertas 

kebijakan yang akan kami sampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang. Berikut beberapa 

pertimbangan dari kami, mengapa Teluk Balikpapan harus di selamatkan : 

 

1. Teluk Balikpapan 

merupakan salah satu 

landskap yang memiliki 

tutupan ekosistem 

mangrove yang luas 

sekitar 16.800 ha. 

Ekosistem ini merupakan 

habitat penting bagi satwa 

terestrial dan akuatik 

dilindungi di Indonesia 

yang sedang terancam 

karena penataan ruang 

dan alokasi fungsi yang 

keliru. posisi Teluk 

Balikpapan saat ini 

menjadi titik ikat dan 

sentral lingkungan hidup 

bagi kalimantan timur 

yang letaknya di 3 

wilayah administrasi 

sekaligus, yaitu PPU, 

Kutai Kartanegara, dan Kota Balikpapan. Pengelolaan ekosistem mangrove di Teluk Balikpapan yang 

ada saat ini belum mencerminkan dijalankan dan dipatuhinya Peraturan Presiden (Pepres) No 73 

Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (SNPEM) pada pasal 1 ayat 

(1) dan (2) yang telah ditetapkan sebagai upaya pemerintah di daerah dalam mengelola ekosistem 

mangrove. Sehingga tidak memiliki perencanaan dan tanpa kelembagaan serta cenderung kawasan 

tersebut dirusak atas nama pembangunan. Konversi besar-besaran ekosistem mangrove menjadi lahan 

terbangun telah dan sedang terjadi. Pun dalam perda RTRWP/kabupaten Kota dan Raperda Rencana 

Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) juga masih negatif.  
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2. Teluk Balikpapan perlu dilestarikan sebagai kawasan esensial untuk konservasi bekantan. 

Berdasarkan publikasi di Global Ecology and Conservation (Volume 21, 2020, x00863). 

Berarti bukan hanya mangrove tapi juga buffer zone di daratan perlu di lestarikan, dimana 

Bekantan menemukan sumber makanan, paling sedikit 120 m dari batas mangrove ke arah 

daratan. 

 

 

 
 

 

3. Teluk Balikpapan perlu dilestarikan sebagai koridor satwa antara 3 kawasan hutan, yaitu 

Sungai Wain, Bukit Soeharto dan Gunung Meratus. Berarti batas kawasan lindung perlu 

meliputi semua koridor hutan ke arah ketiga kawasan tersebut. 
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4. Dan bahwa perhatian dunia melalui IUCN Marine Mammal Protected Area Taskforce sudah 

mengakui  Teluk Balikpapan sebagai pusat satwa mamalia air yang terancam punah 

(endangered). Bahwa daerah Hulu Teluk dan di Sungai Riko dan Kariangau semakin 

penting bagi Pesut sebagai penghuni tetap (pada semua musim) di Teluk Balikpapan. 

  Di Muara Kariangau, Sungai Berenga dan Pula Kwangan adalah merupakan habitat Dugong 

  serta feeding areal bagi mamalia laut lainnya. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Perairan Teluk Balikpapan 

merupakan sebuah sistem 

perairan yang relatif tertutup. 

Karena tidak ada sungai besar 

yg mengalir dari hulu, 

kebanyakan pola arus air Teluk 

Balikappan tidak akan keluar 

ke perairan Selat Makassar dan 

hanya bergerak dari hulu ke 

hilir dan kembali dengan 

pasang dan surut. Berarti, 

hampir semua sedimentasi yang 

masuk ke Teluk Balikpapan 

akan menetap di Teluk 

Balikpapan. Demikian pula, 

dengan buangan limbah apapun 

dari atas akan menumpuk di 

perairan Teluk. Dan ini akan 

menyebabkan krisis ekologi 

bagi Teluk Balikpapan ketika 

tidak di lindungi. 
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6. Melihat Teluk Balikpapan yang mempunyai luasan mangrove kurang lebih 16.800 rb ha, 

Padang Lamun, dan Terumbu Karang sudah barang tentu ini menjadi tempat 

perkembangbiakan ikan dll. Kawasan Teluk Balikpapan merupakan bagian penting dari 

sumber pangan "seafood" yang merupakan salah satu sumber protein bagi puluhan ribu 

penduduk Kaltim. Jika sumber makanan ini mengandung unsur limbah B3 dari industri yang 

telah berakumulasi, maka masalah-masalah kesehatan menjadi acaman.  

  
 

 

7. Saat ini Teluk Balikpapan terancam kehilangan keanekaragaman hayatinya yang kaya 

akibat aktivitas industri dan pelabuhan, seperti: Habitat-habitat yang masih terdapat 

didaerah ini termasuk hutan primer, hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. 

Daerah ini masih merupakan habitat Beruang Madu, Macan Dahan, Bekantan, Pesut, 

Dugong, Buaya Muara, dan Penyu Hijau. Masih bisa di temukan lebih dari 100 jenis 

mamalia, sekitar 300 jenis burung, lebih dari 1000 jenis pohon, dll. Populasi Bekantan, yaitu 

sekitar 1400 ekor, adalah salah satu di antara 6 populasi Bekantan yang tersebar dan 

merupakan sekitar 5% dari Bekantan di seluruh Pulau Kalimantan. Populasi pesut pesisir 

sejumlah 60-80 ekor dan Duyung. Jumlah jenis Mangrove di Teluk Balikpapan mencapai 

40 jenis, yaitu sekitar separoh dari semua jenis yang tercatat dari Benua Asia. Sebagian dari 

hutan Mangrove di Teluk Balikpapan adalah hutan primer dengan pohon lebih dari 20 meter 

tinggi, yang sangat jarang ditemukan di tempat lain. 

 

  
 

Ekosistem Teluk Balikpapan, Mangrove, Padang Lamun, Terumbu Karang dan Satwa, yg ada di 

dalamnya, merupakan penjaga keseimbangan ekologis. Setidaknya ada 6 unsur yg saling berkaitan 

dan penting yg diperankan oleh ekositem Teluk Balikpapan;  

a. Daya dukung dan daya tampung lingkungan 

b. Layanan fungsi alam 
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c. Perubahan iklim 

d. Penanggulangan bencana 

e. Ekosistem esensial 

f. Energi dan ekonomi berkelanjutan. 

 

 

 (Terkait aspek perencanaan teknis infrastruktur, aspek lingkungan hidup, pengaturan pola ruang termasuk 

perbaikan beberapa kerusakan yang telah terjadi) 

1. Seluruh teluk balikpapan ke arah utara (dari Jembatan Pulau Balang ke arah Sepaku) kami usulkan 

menjadi Taman Nasional, termasuk semua perairan, semua mangrove, dan buffer zone hutan di 

pesisir yang cukup lebar di sepanjang pinggir mangrove. 

2. Seluruh habitat bekantan (hutan mangrove serta buffer zone hutan di daratan) termasuk bagian 

selatan dari Pulau Balang menjadi kawasan ekosistem esensial  

3. Semua padang lamun dan terumbu karang menjadi kawasan konservasi perairan (KKP) yang tidak 

boleh diganggu atau tercemar. 

4. Kampung atas air Maridan Tanjung diusulkan menjadi Cagar Budaya 

5. Sebaiknya tidak membangun jalan antara Mentawir dan Pulau Balang, dengan tujuan koridor satwa 

yang menghubungkan antara hutan daratan dan pesisir tidak terputus. 

6. Jalan akses ke Pulau Balang yang melewati Sungai puda, Tengah, Berenga dan Tempadung 

sebaiknya secara teknis dibangun sepanjang jalan tersebut menjadi jalan layang atau tunnel dengan 

tujuan tidak memutus atau mengganggu koridor satwa yang tersisa satu-satunya. Begitupun dengan 

jalan akses IKN dari Samboja juga harus dibangun sama sepanjang jalan tersebut menjadi jalan 

layang atau tunnel agar tidak memotong koridor satwa antara Sungai Wain dan Bukit Soeharto 

7. Tiang-tiang listrik sebaiknya tidak melewati atau dekat kawasan pesisir supaya tidak mengganggu 

nilai estetika (keindahan ekosistem Teluk Balikpapan) 

8. Izin lokasi PT Foresta Hijau Lestari sebaiknya dievaluasi dan industri apapun tidak boleh lagi 

beroperasi ke arah utara dari Pulau Balang. 

9. Wilayah perluasan Kawasan Industri Kariangau dari Sungai Puda ke Utara akan berubah status 

menjadi kawasan konservasi. Industri yang sudah ada sebaiknya tidak lagi diperluas, termasuk areal 

perumahan tidak boleh lagi dibangun. 

10. Perkebunan sawit PT Agro Indomas serta perkebuman sawit lain di sekitar kawasan pesisir akan 

direhabilitasi menjadi hutan dengan komposisi alami dan populasi satwa yang telah punah di 

kawasan tersebut akan dikembalikan 

11. Kawasan pasca pertambangan batu bara milik PT Singlurus akan direhabilitasi menjadi hutan 

dengan komposisi alami 

12. Hutan di konsesi PT. Inhutani tidak akan diganti dengan HTI karet atau kaliandra, komposisi hutan 

alami akan dipertahankan 

13. Kegiatan ekonomi di daerah utara dari Pulau Balang akan terbatas pada kegiatan ekowisata, 

perikanan tradisional dan perdagangan karbon. 

14. Akses kapal ke arah utara dari Pulau Balang akan dibatasi dan kegiatan percussive piling sebaiknya 

dilarang keras dengan tujuan menghindari kebisingan di bawah air yang mengganggu mamalia laut. 

(pesut dan dugong) 
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15. Di sepanjang pinggir sungai Pemaluan dan Sepaku sebaiknya dilakukan rehabilitasi pada green belt 

hutan alami selebar paling sedikit 500 meter kiri dan kanan dari sungai, dengan tujuan agar ada 

koridor antara Teluk Balikpapan dan hutan di atas IKN. Jalan yang akan memotong dua koridor ini 

harus jadi jalan layang sepanjang paling sedikit satu kilometer. 

 

Ketika, Pemerintah tidak mengakomodir, peran penting ekositem Teluk Balikpapan secara benar, 

maka tak ada kata lain selain bencana ekologis yang akan diterima oleh Indonesia terutama yang 

terdekat dengan ekosistem Teluk Balikpapan. 

 

 

Contact Person :  

1. Husen, FPTB (0813 5053 1433)  

2. Mappaselle, Pokja Pesisir (0813 4874 4716) 

3. Jufriansyah, Perkumpulan STABIL (08125801198) 

4. Hery Soenaryo, FORMAT (085247191778) 

5. Budiono, Yayasan RASI (081346489515) 

6. Anggi, Forest Watch Indonesia, (082298317272) 

7. Indra Hermawan, GMKI Cabang Balikpapan (085349412534) 

 

 

Catatan: 

- Terlampir beberapa dokumen terkait dalam bentuk .pdf, .shp, word 

- Koalisi terbuka untuk konfirmasi kelengkapan dokumen ataupun penjelasan-penjelasan terkait 

substansi Policy Brief ini. Silahkan menghubungi salah satu kontak person diatas. 

 

 



KOALISI MASYARAKAT PEDULI TELUK BALIKPAPAN 

 

Sekretariat: Komplek Bumi Rengganis Blok 2A No.85 RT.35 Kelurahan Gunung Bahagia, Balikpapan, 

Kalimantan Timur 76114 Telpon: 0813 5053 1433. Email: perkumpulanpokjapesisir@gmail.com 

 

 

LAMPIRAN DATA PENDUKUNG 

1. Factsheet Mangrove.Zip, berisi beberapa data terkait mangrove di Teluk Balikpapan, data di olah 

oleh FWI (antara lain: Status dan Strategi Penyelamatan Ekosistem Mangrove; Kenapa Teluk 

Balikpapan Perlu diselamatkan, peta kerentanan banjir) 

2. IKN Dalam Perspektif FWI.ppt 

3. Peta Usulan Perlindungan Pesisir.jpg 

4. Peta SHP Habitat Bekantan + Artikel yang membahas Habitat Bekantan 

5. Link Dropbox: https://bit.ly/3anyYvh berupa dokumen-dokumen; 

a. Areal Penting Untuk Mamalia Laut di Kaltim 

b. Cetacean Species of East Kalimantan Timur & Berau, 2010 – 2017 

c. Folder: GIS – balikpapan sightings, 2000 – 2015 

d. Folder: Laporan, berisi beberapa laporan hasil riset Yayasan RASI (8 Laporan) 

e. Folder: Peta Habitat Penting (ada 7 Peta) 
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