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1. Penyusunan RZWP-3-K Kalimantan Timur tanpa KLHS dan RSWP-3-K adalah 
CACAT PROSEDUR dan BATAL DEMI HUKUM. Kualitas dan validitas data dalam 
Ranperda RZWP-3-K Kalimantan Timur juga PERLU DIKAJI ULANG karena 
terdapat inkonsistensi data dan ketidakjelasan sumber pengambilan data 
antara Pergub RSWP3K No. 13/2016 dan Naskah Akademik RZWP-3-K 
Kalimantan Timur dengan Dokumen Awal dan Dokumen Antara RZWP-3-K 
Kalimantan Timur. 

2. Dalam penyusunan dokumen RZWP-3-K Kaltim, pelibatan masyarakat masih 
sebatas 'partisipasi simbolik' dan belum mampu merepresentasikan 
kepentingan publik secara umum sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. 

3.  Belum ada Integrasi RTRW (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan RZWP-3-K dalam 
perencanaan dan pemanfaatan wilayah pesisir ke arah darat dan pulau-pulau 
kecil. Hal ini mengakibatkan tidak adanya jaminan perlindungan bagi pulau-
p u l a u  k e c i l  k a r e n a  p e r e n c a n a a n n y a  t i d a k  d i l a ku k a n  d e n g a n 
mempertimbangkan perairan dan pulau-pulau besar yang ada di sekitarnya. 

4. Penyusunan rancangan RZWP-3-K Provinsi Kalimantan Timur menjadi pintu 
masuk bagi industri ekstraktif yang akan menghancurkan wilayah pesisir 
khususnya ekosistem karst. Ekosistem karst akan mendapatkan gangguan besar 
dengan telah terkaplingnya 65.460 ha izin tambang di atas kawasan karst di 
pesisir kaltim,  1,3 juta telah terkapling penambangan minyak dan gas dan 719 
ribu ha bahkan menyerobot wilayah tangkapan nelayan tradisional.

5. Meskipun Gubernur Kaltim telah menetapkan luasan ekosistem karst 
Sangkulirang–Mangkalihat sebesar 1.867.676 ha, namun tidak serta merta 
memberi kepastian bagi perlindungan kawasan karst Sangkulirang-
Mangkalihat. Hanya 307.337 ha atau 16,45% saja yang telah ditetapkan sebagai 
kawasan lindung. Sisanya, terdapat 44 izin rencana kegiatan industri yang 
berpotensi merusak ekosistem karst kedepannya. 

6. Penyusunan Rancangan RZWP-3-K Provinsi Kalimantan Timur menghilangkan 
kawasan ekosistem mangrove sebagai kawasan konservasi. Wilayah-wilayah 
konservasi mangrove telah dikonversi menjadi kawasan industri dan alih fungsi 
lahan mangrove untuk permukiman/perumahan. Perda No. 1 Tahun 2016 hanya 
mengatur 2 dari 7 kabupaten saja yang memiliki mangrove dalam jumlah yang 
berlimpah. 

7. Ruang hidup nelayan dan masyarakat pesisir ikut terancam. Akses masyarakat 
pesisir terganggu oleh aktivitas industri di wilayah pesisir, aturan pembatasan 
wilayah penangkapan ikan, reklamasi pantai hingga penurunan kualitas air 
yang ikut memengaruhi kualitas budidaya perikanan warga. 

8. Penyusunan RZWP-3-K belum mempertimbangkan mitigasi bencana secara 
komprehensif sehingga melanggar pasal 56 UU No. 27 Tahun 2007 dan pasal 9 
ayat (2) PP No. 64 Tahun 2010. Tidak ada peta rawan bencana dan peta risiko 
bencana yang secara eksplisit diwajibkan untuk disusun sebagai bahan 
pertimbangan penyusunan RZWP-3-K Kalimantan Timur. 



alah satu karakter hukum responsif Syaitu adanya proses perumusan 
regulasi yang secara substantif mampu 

mengakomodir kepentingan publik. Salah 
satu indikator utamanya adalah partisipasi 
aktif  masyarakat dalam penyusunan 
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, 
dan pengendalian pemanfaatan ruang; mulai 
dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga 
evaluasi. Tujuannya adalah agar masyarakat 
ikut merancang dan menentukan arah 
pembangunan. Hal tersebut juga dimaknai 
bahwa rakyat ikut dan bertanggung jawab 
apabila di kemudian hari terjadi kesalahan 
a t a u  p e n y i m p a n g a n  d a l a m  p r o s e s 
perumusan peraturan. 

Dalam konteks penyusunan Rencana Tata 
Ruang, peran aktif masyarakat telah diatur 
dalam Permendagri 56/2014 dan PP 68/2010 
sebagai turunan dari UU 26/2007 tentang 
Penataan Ruang. Bahwa peran masyarakat 
dalam perencanaan tata ruang dilaksanakan 
dengan cara menyampaikan masukan 
mengenai arah pengembangan, potensi dan 
masalah, rumusan konsepsi/rancangan 
rencana tata ruang melalui media komunikasi 
dan/atau forum pertemuan. Secara spesik, 
UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan 
perubahannya dalam UU No. 1 Tahun 2014, 
serta PERMEN Kelautan dan Perikanan 
Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pula 
Kecil juga membuka ruang partisipasi dalam 
penyusunan RZWP-3-K. Dalam UU No. 1 
Tahun 2014 Pasal 60, masyarakat diberikan 
h a k  u n t u k  m e n g u s u l k a n  w i l a y a h 
penangkapan ikan secara tradisional dan 
wilayah masyarakat hukum adat dalam 
RZWP-3-K serta berhak menyatakan 
keberatan terhadap rencana RZWP-3-K.

Oleh karena itu, masyarakat pesisir dan 
pulau-pulau kecil sebagai pihak yang paling 
rentan terhadap peraturan harus dilibatkan 
da lam pengambi lan  keputusan  dan 
penyusunan peraturan daerah. Partisipasi 
tersebut untuk memastikan keterbukaan agar 
tidak terjadi penyimpangan dari tujuan 
pengaturan tersebut.  Dalam konteks 
penyusunan Ranperda tentang Rencana 
Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
(RZWP-3-K) Kalimantan Timur masyarakat 
harus terlibat aktif untuk memastikan 
ketersediaan ruang bagi akses publik, 
p e n g h i d u p a n  ( k e s e j a h t e r a a n )  d a n 
keselamatan masyarakat.
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PENDAHULUAN

ISU STRATEGIS TERKAIT KEPASTIAN RUANG UNTUK KEBERLANJUTAN 
LINGKUNGAN DAN KESELAMATAN MASYARAKAT
Atas dasar itu, Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur ikut mengkritisi dan mendorong 9 
(sembilan) isu strategis untuk memastikan keterwakilan kepentingan publik untuk diakomodir 
dalam dokumen RZWP-3-K Kalimantan Timur, yaitu:

1. PENYUSUNAN RANCANGAN RZWP-3-K PROVINSI KALIMANTAN TIMUR CACAT 
PROSEDUR

KLHS dan RSWP-3-K sebagai Dasar 
Penyusunan RZWP-3-K
Dalam Pasal 15 dan 19 UU 32 Tahun 2009 
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (PPLH), Pemerintah dan 
pemerintah daerah WAJIB membuat KLHS 
u n t u k  m e m a s t i k a n  b a h w a  p r i n s i p 
pembangunan berkelanjutan telah menjadi 



dasar dan terintegrasi dalam pembangunan 
suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, 
dan/atau program. Berdasarkan hal tersebut, 
maka pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 
wajib memperhatikan KLHS sebagaimana 
yang diamanahkan dalam Undang-Undang 
PPLH. Mengingat Dokumen KLHS di 
lingkungan Provinsi Kalimantan Timur 
belum ada, maka seharusnya penyusunan 
RZWP-3-K tidak dapat dilakukan. Ketika 
KLHS diwajibkan oleh UU, maka KLHS 
Kal t im  harus  men jadi  dasar  da lam 
penyusunan RZWP-3-K. Penyusunan 
RZWP-3-K tanpa KLHS adalah CACAT 
PROSEDUR dan BATAL DEMI HUKUM. 

Berdasarkan pasal 17 ayat (1) huruf c Permen 
KKP No. 23 Tahun 2016, penyusunan RZWP-
3-K harus mengacu pada RSWP-3-K yang 
sudah ditetapkan dalam Pergub Kalimantan 
Timur No. 13 Tahun 2016. Akan tetapi, 
Ranperda RZWP-3-K Kaltim tampaknya 
tidak disusun berdasarkan RSWP-3-K. Secara 
formil, Pergub No. 13 Tahun 2016 tidak 
diletakkan pada bagian mengingat Ranperda 
RZPW-3-K Kaltim. Secara materiil, beberapa 
muatan materi dalam RSWP-3-K Kaltim tidak 

diatur dalam Ranperda RZWP-3-K Kaltim:
Ÿ RSWP-3-K Kaltim menaruh perhatian 

khusus terhadap permasalahan degradasi 
sumber daya pesisir dan pulau-pulau 
kecil. Namun, di Ranperda RZWP-3-K 
Kaltim bahkan tidak diatur sama sekali 
perencanaan pemanfaatan sumber daya 
pulau-pulau kecil.

Ÿ RSWP-3-K Kaltim mengakui adanya 
penyusunan kawasan mangrove dan 
menyusun strategi untuk mengembalikan 
fungsi serta meningkatkan kualitas 
ekosistem sumber daya pesisir dan pulau-
pulau kecil, termasuk salah satunya 
mangrove. Tetapi Ranperda RZWP-3-K 
Kaltim tidak menaruh perhatian lebih 
terhadap isu ini seperti menyusun rencana 
untuk mengembalikan fungsi  dan 
meningkatkan kual i tas  ekosis tem 
mangrove.

Ÿ RSWP-3-K memuat strategi pengelolaan 
mitigasi bencana dan perubahan iklim. 
Dalam Ranperda RZWP-3-K Kaltim tidak 
ada pertimbangan peta rawan bencana 
dan peta risiko bencana sebagai salah satu 
upaya wajib perencanaan mitigasi 
bencana.

Kualitas dan Validitas Data
Kualitas dan validitas data dalam Ranperda RZWP-3-K Kalimantan Timur PERLU DIKAJI 
ULANG. Terdapat inkonsistensi data dan sumber pengambilan data yang tidak jelas antara 
Pergub RSWP3K No. 13/2016 dan Naskah Akademik RZWP-3-K Kalimantan Timur dengan 
Dokumen Awal dan Dokumen Antara RZWP-3-K Kalimantan Timur. Beberapa inkonsistensi 
data yang dimaksud sebagai berikut:
a.  Data jumlah pulau-pulau kecil di Kalimantan Timur
 Pergub RSWP3K dan Naskah Akademik RZWP-3-K Kalimantan Timur mencatat 173 pulau 

kecil yang tersebar di 7 Kabupaten/Kota, baik yang berpenghuni maupun yang tidak 
berpenghuni sementara Dokumen Antara RZWP-3-K Kalimantan Timur menyebut angka 
yang lebih besar yaitu 212 pulau kecil. Pergub RSWP3K dan Naskah Akademik mengunakan 
data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2013 sementara Dokumen Antara 
menggunakan data dari Kemendagri tahun 2018.
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Tabel 1: Data Pulau-Pulau Kecil di Kalimantan Timur
No. Kabupaten/Kota 

Pergub 13/2016 
dan NA RZWP-3-K 

Dok. Awal dan Dok. 
Antara RZWP-3-K 

Jumlah Pulau 
1 Provinsi - 7  
2 Kab. Berau 41 68  
3 Kab. Kutai Kartanegara 57  57  
4 Kab. Kutai Timur 29  24  
5 Kota Bontang 12  12  
6 Kota Balikpapan 11  5  
7 Kab. Penajam Paser Utara 17  17  
8 Kab. Paser 6  6  
9 Kab Kutai Barat  - 16  
10 Kab. Mahulu - - 
11 Kota Samarinda - - 
 Total 173 212 
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b. Data luasan ekosistem mangrove di 
Kalimantan Timur
Inkonsistensi data juga terjadi antara 
Dokumen Awal dan Dokumen Antara 
dengan Naskah Akademik dan Pergub 
No.  13 Tahun 2016 terkait  luasan 
ekosistem mangrove di Kalimantan 
Timur.Dalam NA dan Pergub 13/2016, 
luasan hutan mangrove di Kalimantan 
Timur mencapai 360.819,26 hektar, 
sementara di  Dokumen Awal dan 
Dokumen Antara RZWP-3-K Kalimantan 
Timur hanya mencatat 244.437,32 hektar. 
Naskah akademik mengambil data dari 
Badan Informasi Geospasial dan Rencana 
Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau 
Kecil Kabupaten Kotasedangkan tidak ada 
kejelasan sumber data yang digunakan 
oleh Dokumen Awal, Dokumen Antara 
dan Pergub No. 3 Tahun 2016.

No Wilayah 
Kab/ Kota 

Dok. Awal & 
Dok. Antara 
RZWP-3-K 

Pergub 
RSWP3K 
13/2016 & 

NA 
Luasan Mangrove (Ha) 

1 Balikpapan 2.603,41 1.888 
2 Penajam 

Paser Utara 
17.967,23 62.345 

3 Paser 47.366,89 54.116 
4 Kutai 

Kartanegara 
59.877,91 129.900 

5 Bontang 2.569,42 2.017,17 
6 Kutai Timur 32.502,90 30.276,09 
7 Berau 81.549,57 80.277 

Total Luasan (Ha) 244.437,32 360.819,26 
 

Tabel 2: 
Data Luasan Mangrove di Kalimantan Timur

Jika terdapat inkonsistensi data sebagaimana 
data pulau kecil dan mangrove di atas, 
P e m e r i n t a h  P r o v i n s i  s e h a r u s n y a 
m e n g u m p u l k a n  d a t a  s e n d i r i  u n t u k 
memvalidasi data-data tersebut dan juga 
sebagai data tandingan. Inkonsistensi data 
juga menimbulkan ketidakpastian validitas 
ilmiah RZWP-3-K Kalimantan Timur yang 
disusun karena RZWP-3-K seharusnya 
disusun berdasarkan RSWP-3-K dan 
Dokumen Antara merupakan bagian dari 
proses penyusunan RZWP-3-K yang nal. 

Selain yang disebutkan di atas, masih banyak 
data dalam Naskah Akademik yang tidak 
jelas sumbernya misalkan data ekosistem 
terumbu karang, padang lamun, produksi 
perikanan, dan lain-lain.Pengambilan data 
dari sumber yang tidak dicantumkan juga 
menimbulkan keraguan mengenai validitas 
data tersebut sendiri: apakah data yang 
digunakan adalah data terbaru, dikeluarkan 
o l e h  i n s t i t u s i  y a n g  t e r p e r c a y a  d a n 
terverikasi, serta metode pengambilan data 
yang digunakan. 

K e s e l u r u h a n  k e t i d a k p a s t i a n  i n i 
mengakibatkan perencanaan pengelolaan 
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 
Kalimantan Timur tidak akan mampu 
mencapai fungsinya secara maksimal yaitu 
untuk melindungi ekosistem pesisir dan 
pulau-pulau kecil serta menjamin terciptanya 
pembangunan berkelanjutan di ekosistem 
pesisir dan pulau-pulau kecil.

2. PENYUSUNAN RANCANGAN RZWP-3-K PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TIDAK 
PARTISIPATIF

Memastikan Partisipasi Publik
Dalam tahapan penyusunan Dokumen 
RZWP-3-K sebagaimana diatur dalam pasal 10 
dan pasal 12 Permen KKP No. 23 Tahun 2016, 
pemerintah wajib melibatkan masyarakat 
dalam konsultasi publik Dokumen Awal dan 
Dokumen Antara RSWP-3-K. Di samping itu, 
Pasal 23 sampai Pasal 33 Permen KKP No. 23 
Tahun 2016, masyarakat berhak memberikan 
masukan secara lisan dan/atau tertulis (Pasal 
96 UU 12 Tahun 2011). Masyarakat dapat 
member ikan  masukan  da lam proses 
Pengumpulan Data (Peta dasar dan Data 
tematik), pengumpulan data primer melalui 
survei lapangan. Secara khusus, masyarakat 
harus terlibat aktif dalam konsultasi publik 
Dokumen awal RZWP-3-K (Pasal 28) dan 

Konsultasi Publik Dokumen Antara (Pasal 31) 
hingga tahap penetapan Perda. 

Berdasarkan Permendagri 56 tahun 2014, 
masyarakat seharusnya dilibatkan secara aktif 
dalam proses pengambilan keputusan, mulai 
dari tahapan persiapan, pengumpulan dan 
analisis data, perumusan konsepsi RTR 
hingga penyusunan dan penetapan Rencana 
Tata Ruang. Faktanya, dalam penyusunan 
dokumen RZWP-3-K Kaltim, pelibatan 
masyarakat masih sebatas partisipasi simbolik 
dan belum mampu merepresentasikan 
k e p e n t i n g a n  p u b l i k  s e c a r a  u m u m 
sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. Dalam berbagai 
pertemuan dan konsultasi publik, misalnya, 



3. KETIADAAN PERENCANAAN PEMANFAATAN WILAYAH PESISIR KE ARAH DARAT 
DAN PULAU-PULAU KECIL DALAM RZWP-3-K KALIMANTAN TIMUR

usulan-usulan masyarakat belum sepenuhnya 
terakomodir dengan baik. Meskipun telah 
melibatkan berbagai unsur kelompok 
masyarakat, namun keputusan sepenuhnya 
dibuat oleh pejabat publik. Inilah yang disebut 
oleh Moynihan (2003) dengan ist i lah 
“partisipasi palsu”. Atas dasar itu, masyarakat 

sebagai pihak yang paling rentan terhadap 
peraturan harus dilibatkan secara aktif dalam 
pengambilan keputusan dan penyusunan 
peraturan daerah tersebut. Partisipasi tersebut 
untuk memastikan keterbukaan agar tidak 
terjadi penyimpangan dari tujuan pengaturan 
tersebut.

Mendorong Integrasi RTRW dan RZWP-3-K
Dalam Pasal 6 Undang- Undang Nomor 27 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2014 disebutkan bahwa pengelolaan 
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib 
dilakukan dengan cara mengintegrasikan 
kegiatan, antara lain, antara ekosistem darat 
dan ekosistem laut. 

Dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri 
Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-
KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang 
menegaskan bahwa Pemerintah Daerah 
provinsi dalam menyusun RZWP-3-K wajib 
memperhatikan, antara lain, keserasian, 
keselarasan dan keseimbangan dengan RTRW 
provinsi dan RTRW kabupaten/ kota. Sesuai 
dengan pasal 2 UU No. 27 Tahun 2007, ruang 
lingkup pengaturan RZWP-3-K adalah 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 diukur dari garis 
pantai. Sedangkan ruang lingkup RTRW 
adalah wilayah administrasi pemerintahan 
berdasarkan pasal 114 ayat (2) UU No. 26 
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 
Akibatnya, terjadi tumpang tindih pengaturan 
wilayah administasi pesisir atau wilayah 
pesisir ke arah darat antara RTRW dan RZWP-
3-K.  Pasa l  9  UU No.  27  Tahun 2007 
m e w a j i b k a n  d i l a k u k a n  k e s e r a s i a n , 
keselarasan, dan keseimbangan antara RTRW 
dan RZWP-3-K. 

Oleh karena itu, seharusnya dilakukan 
kesesuaian muatan materi antara RTRW dan 
RZWP-3-K untuk memastikan keduanya tidak 
bertentangan karena pada wilayah pesisir 
ruang laut akan dipengaruhi oleh kegiatan di 
darat dan ruang daratan akan dipengaruhi 
oleh kegiatan di laut.

Dalam praktiknya, RTRW Kalimantan Timur 
mengatur perencanaan ruang untuk wilayah 
pesisir ke arah darat sementarapasal (2) huruf 
c Ranperda RZWP-3-K Kaltim mengatur 
“Pengaturan dalam perencanaan daratan 
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 
s e b a g a i m a n a  d i m a k s u d  p a d a  h u r u f  a , 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam 
Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau 
R e n c a n a  D e t a i l  T a t a  R u a n g  y a n g 
berlaku.”Akibatnya, tidak ada jaminan bahwa 
perencanaan ruang lautan dalam RZWP-3-K 
Kaltim telah mempertimbangkan kegiatan di 
daratan pesisir yang dapat mempengaruhi 
laut dan perencanaan ruang daratan pesisir di 
RTRW Kaltim telah mempertimbangkan 
kegiatan di laut yang dapat mempengaruhi 
daratan. Padahal Naskah Akademik RZWP-3-
K Kalimantan Timur sendiri berulang kali 
mengakui pentingnya keserasian, keselarasan, 
dan keseimbangan antara RTRW dan RZWP-
3-K karena wilayah pesisir terdiri dari ruang 
daratan yang mendapatkan pengaruh dari 
laut dan ruang lautan yang mendapatkan 
pengaruh dari  darat .  Bahkan naskah 
akademik juga mengakui permasalahan 
perencanaan pemanfaatan pulau-pulau kecil 
selama ini yang terlalu berorientasi pada 
kegiatan di darat.  Namun, dalam batang 
tubuhnya Ranperda RZWP-3-K Kaltim 
langsung tunduk pada perencanaan wilayah 
pesisir ke arah darat dan pulau-pulau kecil di 
RTRW Kaltim tanpa adanya pertimbangan 
ilmiah sama sekali. 

Dalam draft Raperda RZWP-3-K, integrasi 
antara RTRW (Provinsi dan Kabupaten/Kota) 
belum sepenuhnya dilakukan. Hal itu 
misalnya terlihat dalam koteks Delta 
Mahakam. Dalam Perda No. 1 Tahun 2016 
tentang RTRW Kalimantan Timur Tahun 2015 
- 2035, kawasan  Delta Mahakan dikategorikan 
sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis 
dari sudut kepentingan fungsi dan daya 
dukung lingkungan hidup di dalam wilayah 
provinsi, sementara dalam draft Raperda 
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kawasan tersebut 
t i d a k  t e r m a s u k 
dalam Kawasan 
Konservasi Pesisir 
dan Pulau-Pulau 
Kecil. 

S e m e n t a r a 
k a w a s a n  T e l u k 
Balikpapan yang 
dimasukan sebagai 
K a w a s a n 

Konservasi Pesisir 
dan Pulau-pulau Kecil (KKP3K) adalah 
kawasan teluk yang berada di sisi 
Kabupaten  Pena jam Paser  Utara , 

sementara dalam RTRW Kaltim, wilayah 
Teluk Balikpapan yang dikategorikan 
sebagai  kawasan yang memiliki nilai 
strategis dari sudut kepentingan fungsi 
dan daya dukung lingkungan hidup 
termasuk sisi Kota Balikpapan. Demikian 
halnya dengan Daerah Perlindungan 
Mangrove dan Laut (DPML) Kota 
Balikpapan yang diatur dalam Perda No. 
12 Tahun 2012 tentang RTRW Kota 
Balikpapan Tahun 2012-2032. Kawasan 
konservasi laut dan pesisir yang terletak 
di wilayah laut dan pesisir Kelurahan 
Teritip Kecamatan Balikpapan Timur ini 
tidak terakomodir dalam draft Raperda 
RZWP-3-K.

Dalam Perda No. 1 Tahun 
2016 tentang RTRW 
Kalimantan Timur Tahun 
2015 - 2035, kawasan  
Delta Mahakan 
dikategorikan sebagai 
kawasan yang memiliki nilai 
strategis dari sudut 
kepen�ngan fungsi dan 
daya dukung lingkungan 
hidup di dalam wilayah 

3

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 
Penjelasan Pasal 2. 
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur,Draft Naskah Akademik Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur, 2018, hlm. 13, 15, 140-141, 177, dan 186.
Ibid., hlm. 62. 

1

2

3

4. RANCANGAN RZWP-3-K PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENJADI ANCAMAN 
BAGI KEBERLANJUTAN PULAU-PULAU KECIL

Kerentanan dan Pemanfaatan Pulau-Pulai 
Kecil
Pulau-pulau kecil pada dasarnya memiliki 
fungsi ekologis-ekonomi yang penting bagi 
keberlanjutan masyarakat di Kalimantan 
Timur. Di Kabupaten Berau, misalnya, 
terdapat beberapa pulau yang menjadi 
destinasi pariwisata seperti Pulau Derawan, 
Sangalaki, Kakaban dan bakungan, Sangalaki, 
Sambit dan Maratua dan ditetapkan sebagai 
kawasan Strategis Nasional. Meskipun 
demikian, masih terdapat pulau-pulau lain 
yang jika tidak diatur dan dilindungi 
pemanfaatannya secara baik, maka hal 
tersebut akan menjadi ancaman serius bagi 
keberlanjutan sosial-ekonomi dan ekologis 
masyarakat ke depan.

Pasal 23 UU No. 1 Tahun 2014 sudah 
memberikan perlindungan terhadap pulau-
pulau kecil dimana pemanfaatannya harus 
diprioritaskan untuk (i) konservasi, (ii) 
Pendidikan dan pelatihan, (iii) penelitian dan 
pengembangan, (iv) budi daya laut, (v) 
pariwisata, (vi) usaha perikanan dan kelautan 
serta industry perikanan secara lestari, (vii) 
pertanian organic, (viii) peternakan, dan/atau 
(ix) pertahanan dan kemanan negara. Namun, 
tidak ada perencanaan pemanfaatan pulau-
pulau kecil sama sekali dalam Ranperda 

RZWP-3-K Kaltim. Menurut pasal 23 ayat (1) 
UU No. 1 Tahun 2014, perencanaan pulau-
pulau kecil dan perairan di sekitarnya harus 
dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan 
ekonomis secara menyeluruh dan terpadu 
dengan pulau besar di dekatnya. Di rencana 
tata ruang Kalimantan Timur, perencanaan 
pulau-pulau kecil dan perencanaan daratan 
pulau-pulau besar diatur dalam RTRW Kaltim 
sedangkan perairannya diatur dalam RZWP-
3-K Kaltim. Hal ini mengakibatkan tidak 
adanya jaminan perlindungan bagi pulau-
pulau kecil karena perencanaannya tidak 
dilakukan dengan mempertimbangkan 
perairan dan pulau-pulau besar yang ada di 
sekitarnya. 

Pasal 23 UU No. 1 Tahun 2014 sudah 
memberikan perlindungan terhadap pulau-
pulau kecil dimana pemanfaatannya harus 
diprioritaskan untuk (i) konservasi, (ii) 

Pendidikan dan pelatihan, (iii) penelitian dan 
pengembangan, (iv) budi daya laut, (v) 

pariwisata, (vi) usaha perikanan dan kelautan 
serta industry perikanan secara lestari, (vii) 

pertanian organic, (viii) peternakan, dan/atau 
(ix) pertahanan dan kemanan negara.
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5. PENYUSUNAN RANCANGAN RZWP-3-K PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENJADI 
PINTU MASUK BAGI INDUSTRI EKSTRAKTIF YANG AKAN MENGHANCURKAN 
WILAYAH PESISIR

Daratan Pesisir di Kaltim memiliki luas 3,6 
Juta Ha yang meliputi 55 Kecamatan pesisir 
dan terdiri dari 529 Desa. Hampir 50% 
wilayahnya habis diperuntukkan bagi sektor 
tambang. Jumlah ini diperkirakan akan terus 
b e r t a m b a h  s e i r i n g  d e n g a n  r e n c a n a 
diterbitkannya Perda RZWP-3-K kaltim. Dari 
3,6 Juta Ha tersebut, sebanyak 1,5 Juta Ha atau 
setara 42% luas daratan diperuntukkan untuk 
tambang mineral dan batubara dan 34% 
dialokasikan untuk perkebunan. Tidak hanya 
itu, 18% dipergunakan untuk Hutan Tanaman 
Industri (HTI) dan 17% diperuntukkan bagi 
Hak Pengusahaan Hutan (HPH).

Dari 1,5 Juta Ha yang diperuntukkan untuk 
tambang, sebanyak 1,3 Juta ha (39%) telah 
terbit IUP. Dari 1,2 Juta Ha untuk sektor 
perkebunan, telah terbit sebanyak 564 ribu 
hektar izin perkebunan. Di kawasan bentang 
alam Karst Kaltim juga tak luput dari 
ancaman Industri Tambang. Ekosistem Karst 
yang menjadi sumber bagi pasokan Air Tawar 
masyarakat peisir di kawasan Utara Provinsi 
Kaltim kedepannya akan mendapatkan 
gangguan besar dengan telah terkaplingnya 
65.460 Ha Izin Tambang di atas Kawasan 
Karst pesisir Kaltim. Ancaman ini tidak hanya 
di daratan pesisir tapi juga di perairan 
sepanjang utara Kaltim hingga menyusuri 

wilayah selatan. Dari 3,7 Juta Ha luas perairan 
Kaltim (12 Mil Laut), sebanyak  1,3 juta telah 
terkapling penambangan Minyak dan Gas. 
Ironisnya dari luasan tersebut sabanyak 719 
Ribu Ha menyerobot wilayah tangkapan 
nelayan Tradisional Kaltim.

Masuknya Konsesi MIGAS ke dalam wilayah 
tangkapan tradisional nelayan Kaltim 
menambah daftar catatan kasus konik 
nelayan dengan perusahaan tambang. 
Sepanjang tahun 2017 hingga 2018 telah 
terjadi puluhan aksi nelayan menolak 
kehadiran aktitas bongkar muat batubara di 
wilayah tangkapan nelayan. Penolakan itu 
terjadi dikarenakan aktitas bongkar muat 
batubara mencemari wilayah tangkap 
nelayan tradisional di sejumlah wilayah di 
Kaltim. Sebanyak 12.096 Ha wilayah Daerah 
L i n k u n g a n  K e r j a  ( D L K r )  –  D a e r a h 
Lingkungan Kepentingan (DLKP) masuk 
dalam kawasan Tangkap Nelayan Tradisional 
Kaltim. Wilayah-wilayah tersebut antara lain 
Nelayan Balikpapan vs PT.Gunung Bayan 
Pratama Coal (PT.GBPC), Nelayan Sandaran 
Kutim vs PT.Ganda Alam Makmur(PT.GAM) 
dan Nelayan Kutai Kartanegara vs sejumlah 
Perusahaan tambang yang membongkar 
muatannya di perairan muara berau dan 
Muara jawa.

NO WILAYAH LUAS (Ha) 
1 Total Wilayah Penambangan Migas 1.325.137 
2 Total Wilayah Penangkapan Tradisional 1.831.746 
3 Migas di Dalam Tangkapan Tradisional 719.524 
4 Migas di Luar Tangkapan Tradisional 605.613 
5 Total Wilayah DLKr-DLKp 15.756 
6 Tangkap Tradisional di dalam DLKr-DLKp 12.096 
7 KARST RTRW di Pesisir 200.330 
8 Ijin Tambang di atas Karst 65.460 
9 IUP di Pesisir 1.399.240 

 

Tabel 3: Alokasi Ruang Kalimantan Timur

Sumber: diolah dari berbagai data

6.PENYUSUNAN RANCANGAN RZWP-3-K PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
MENGHILANGKAN KAWASAN EKOSISTEM MANGROVE SEBAGAI KAWASAN 
KONSERVASI

Mendorong Perlindungan Mangrove
Secara ekologis, mangrove memiliki peran 
vital bagi keberlangsungan dan keberadaan 
mahluk hidup di muka bumi. Mangrove 
merupakan rumah bagi biota laut dan satwa 

langka, serta pencegah, penahan dan 
pelindung dari kondisi alam yang ekstrim 
(tsunami, abrasi, erosi, angin topan dll). Secara 
sosial-ekonomi, mangrove berfungsi sebagai 
wadah bagi nelayan mencari bibit anakan 
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ikan, kepiting dan udang dan berbagai 
aktivitas ekonomi lainnya. Mirisnya, dalam 
kurun waktu 10 tahun terakhir, kawasan 
mangrove di beberapa wilayah di Kaltim 
semakin menyusut. Hal tersebut sebagai 
akibat dari berbagai kebijakan terkait 
pemanfaatan ruang dalam rencana strategis 
Pemprov Kaltim seperti Kawasan Industri 
Maloy-Kutim, Kawasan Industri Kariangau-
K o t a  B a l i k p a p a n ,  k a w a s a n  I n d u s t r i 
Buluminung-PPU dan alih fungsi lahan 
mangrove untuk permukiman/perumahan. 
Peristiwa tumpahan minyak yang terjadi di 
Teluk Balikpapan pada tanggal 31 Maret 2018 
yang lalu turut merusak ribuan tanaman 
mangrove di Teluk Balikpapan.

Berdasarkan data dan informasi dari 
D o k u m e n  A w a l  d a n  p e n j e l a s a n  t i m 
penyusunan RZWP-3-K Kaltim, Data BIG 
tidak memasukan kawasan mangrove ke 
dalam kajian RZWP-3-K karena kawasan 
mangrove sudah ada dalam kajian RTRW 
Provinsi Kaltim yaitu Perda No. 1 Tahun 2016 
tentang RTRW Kaltim Periode 2016–2036. 
Namun, sudah diaturnya mangrove dalam 
Perda No. 1 Tahun 2016 bukan berarti 
m a n g r o v e  t i d a k  b i s a  m e n d a p a t k a n 
perlindungan hukum melalui RZWP-3-K 
Kal t im.  Mangrove termasuk sebagai 
ekosistem pesisir yang memiliki peran vital 
sehingga seharusnya diatur dalam RZWP-3-K 
Kaltim sebagai perencanaan ruang di wilayah 
pesisir dan pulau-pulau kecil. Di samping itu, 
Perda No. 1 Tahun 2016 juga hanya mengatur 
perlindungan mangrove di kawasan hutan 
lindung kawasan Sungai Wain yang terdapat 
di kawasan Teluk Balikpapan dan Delta 
Mahakam. Mengacu pada tabel 2, Perda No. 1 
Tahun 2016 hanya mengatur 2 dari 7 

kabupaten saja yang memiliki mangrove 
dalam jumlah yang berlimpah. Untuk itu, ada 
urgensi untuk perlindungan mangrove dalam 
RZWP-3-K Kaltim juga. 

Fakta lain yang tak bisa diabaikan adalah 
bahwa wilayah konservasi mangrove juga 
telah mengalami berbagai perubahan 
peruntukan yang menyalahi fungsi utamanya 
sebagai area konservasi.

Atas dasar itu, RZWP-3-K Kaltim harus 
memberikan perhatian khusus terhadap isu 
mangrove sebagai kawasan konservasi di 
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal 
ini dapat dilakukan dengan menetapkan 
Kawasan Pemanfaatan Umum zona hutan 
mangrove di dalam RZWP-3-K Kaltim 
sebagaimana diatur dalam pasal 20 huruf d 
Permen KKP No. 23 Tahun 2016. Kawasan 
pemanfaatan umum adalah bagian dari 
w i l a y a h  p e s i s i r  y a n g  d i t e t a p k a n 
peruntukkannya bagi berbagai sektor 
kegiatan. RZWP-3-K Kaltim dapat secara 
spesik menentukan kagiatan yang boleh 
dilakukan, tidak boleh dilakukan, dan boleh 
dilakukan setelah mendapat izin di zona 
hutan mangrove ini. Seluruh penetapan jenis 
k e g i a t a n  t e r s e b u t  b e r t u j u a n  u n t u k 
memelihara dan meningkatkan kualitas hutan 
mangrove. Untuk kawasan mangrove yang 
sudah ditetapkan sebelumnya sebagai 
kawasan lindung mangrove akan tetapi 
kemudian mengalami alih fungsi dengan 
dukungan kebijakan yang tidak memihak 
terhadap kawasan mangrove tersebut maka 
perlu dilakuakn Judicial Review terhadap 
keb i jakan  tersebut  untuk  kemudian 
d i k e m b a l i k a n  s e c a r a  f u n g s i  d a n 
pemanfaatannya.

Perubahan Ekosistem Mangrove antara 1995-2018 di Teluk Balikpapan

Sumber: Presentasi Forest Watch Indonesia, 2019
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No Deskripsi Kondisi Mangrove Aturan tentang Mangrove 
1 Lebih mengutamakan alih fungsi lahan 

untuk industri seperti pabrik CPO, pabrik 
Semen untuk pengemasan, dan disulap 
menjadi kawasan Jetty di Teluk Balikpapan.  

1. UUD 1945 pasal 4 ayat 1 dan pasal 
33 ayat 3 

2. UU no 5 tahun 1990 ttg konservasi 
SDA  

3. UU No 5 Tahun 1994 tentang 
pengesahan United Nations
Convention On Biological
Diversity (Konvensi Kerangka 
Kerja Perserikatan Bangsa- Bangsa 
Mengeani Perubahan Iklim) 

4. UU No 1 Tahun 2004 Juncto UU 
No 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan 

5. UU No 7 Tahun 2004 tentang 
Pengelolaan Sumber Daya Air 

6. UU No 31 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah Juncto UU 
No 23 Tahun 2014  

7. UU No. 26 tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang 

8. UU No.27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau – pulau kecil Juncto UU 
No.1 Tahun 2014 

9. UU No 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

10. PP No. 26 Tahun 2004 tentang 
perlindungan Hutan 

11. PP No. 26 tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah 
Nasional 

12. PP No. 76 Tahun 2008 tentang 
rehabilitasi dan Reklamasi Hutan 

13. Perpres No. 73 Tahun 2012 
tentang Strategi Nasional
Pengelolaan Ekosistem Mangrove   

2 Kepemilikan lahan atas nama individu atau 
atas nama perusahaan di kawasan
mangrove diakui secara legal dengan 
mengeluarkan sertifikasi ataupun masih 
dalam tahap IMTN contoh kasus di Teluk 
Balikpapan. 

3 Adanya pembangunan infrastruktur di 
kawasan Mangrove seperti pembangunan 
jalan, jembatan dan reklamasi di kawasan 
mangrove contoh kasus di Teluk
Balikpapan, antara Samboja – Muara Jawa, 
Kutim di Maloy, 

4 Pembukaan lahan mangrove secara besar – 
besaran untuk pertambakan skala industry 
oleh pemodal atau investor besar contoh 
kasus di Delta Mahakam Kab. Kutai 
Kartanegara, Teluk Adang dan Teluk Apar 
Kab Paser. 

5 Kawasan Mangrove dikonversi menjadi 
lahan perkebunan sawit contoh kasus di 
Kabupaten PPU, Tanjung Batu Berau, Muara 
Jawa Kab Kukar. 

6 Secara eksisting kawasan industry seperti 
Kawasan Industri Kariangau di Kota 
Balikpapan, Kawasan Industri Buluh
Minung di Kab PPU  sebelumnya adalah 
masuk dalam kawasan lindung tapi saat ini 
di RTRW Provinsi Kaltim menjadi kawasan 
peruntukan lain 

7 Rencana kawasan Industri Maloy, secara 
eksisting adalah kawasan mangrove tapi 
diusulkan menjadi kawasan industri.    

8 Kerusakan mangrove disebabkan adanya 
pencemaran yang diluar batas ambang 
seperti adanya pencemaran lantung (sludge 
oil), tumpahan minyak.    

 Sumber: hasil analisis dan investigasi masyarakat dan kelompok masyarakat sipil

7. PENYUSUNAN RANCANGAN RZWP-3-K PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENJADI 
ANCAMAN BAGI PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI KAWASAN KARST 
SANGKULIRANG-MANGKALIHAT

Melindungi Ekosistem Karst di Seluruh 
Wilayah Kalimantan Timur
Salah satu kawasan ekosistem karst yang 
harus mendapatkan perlindungan adalah 
Kawasan Ekosistem Karst yang membentang 
dari Sangkulirang-Mangkalihat. Kawasan 
tersebut masuk dalam wilayah administrasi 
Kabupaten Berau dan Kutai Timur yang 

memiliki garis pantai dengan panjang 1,125 
km. Bentang ekosistem kawasan karst di 
Kawasan Sangkulirang Mangkalihat dengan 
1,9 juta hektar dari total 3,3 juta dikawasan 
pesisir (P3EK, 2016).

Kenapa harus dilindungi? Karena hampir 
semua kawasan pesisir  di  sepanjang 
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Sangkulirang-Mangkalihat menggantungkan 
s u m b e r  a i r n y a  d a r i  k a w a s a n  k a r s t . 
Misalnya,morfologi Kecamatan Biduk-Biduk 
(kecuali Teluk Sumbang) didominasi oleh 
pasir terumbu, batu gamping dan lapisan 
tanah yang tipis, sehingga keberadaan air 
permukaan masih sangat jarang ditemukan. 
Keberadaan air tawar berada di kedalaman 
antara 2 hingga 3 meter di bawah permukaan 
dengan batuan akuifer  dalam pasir , 
sedangkan air asin atau payau dapat di 
temukan dikedalaman 3 meter.

Wilayah pesisir di sekitar kawasan ekosistem 
karst juga menjadi sumber penghidupan para 
nelayan, khususnya yang ada di Teluk 
Sulaiman, baik nelayan penjala, penjaring 
maupun pemancing. Daerah operasional 
penangkapan ikan yaitu di perairan biduk-
biduk dan sekitaran pulau balikukup, 
berjarak 3 hingga 4 mil dari daratan atau 
membutuhkan waktu 30 hingga 1 jam 
perjalanan dengan hasil tangkapan utama 
mereka adalah ikan layang dan tongkol. Hasil 
tangkapan nelayan penjala  biasanya 
mencapai 4 ton ikan tongkol dan layang 
perharinya. Sementara nelayan penjaring 
mampu mendapatkan ikan sebanyak 200 
kilogram dalam sehari. Jenis ikan yang 
biasanya didapat adalah ikan kakap, baronang, 
bambangan, ketambak dan ikan putih super.

Selain itu, pulau-pulau yang ada di sekitar 
kawasan ekosistem karst Mangkalihat telah 
menjadi objek wisata strategis. Sejak tahun 
2014, kawasan pesisir Kecamatan Biduk-
Biduk memiliki daya tarik tersendiri bagi para 
wisatawan karena terhampar pantai pasir 
putih. begitu jugs danau labuan cermin, air 
terjun Bidadari dan Pulau Kaniungan. Di 
kawasan tersebut juga tumbuh bisnis home 
stay dan penginapanyang turuat berdampak 
pada peningkatan perekonomian warga 
setempat. Di tahun 2016 Kecamatan Biduk-
Biduk sendiri sudah dikunjungi oleh 
sebanyak 28 ribu orang, baik dari wisatawan 
lokal dan manca negara. (antara news.com). 
Tempat-tempat tersebut masuk dalam 
kawasan ekosistem karst Mangkalihat. 
Namun, ruang hidup ekosistem pesisir 
tersebut terancam rusak bahkan hilang jika 

rencana pembangunan kawasan pelabuhan 
khusus untuk Semen diwujudkan. Begitu juga 
dengan rencana kawasan industri di kawasan 
karst di Kecematan Biduk-Biduk yang bisa 
mengancam ekosistem mangrove, padang 
lamun, karang, sungai, muara, hingga sumber 
mata air. Kami mendesak Pemerintah untuk 
menetapkan ekosistem karst Sangkulirang-
Mangkalihat sebagai kawasan konservasi. 
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur 
Nomor 67 Tahun 2012 tentang Perlindungan 
d a n  P e n g e l o l a a n  E k o s i s t e m  K a r s t 
Sangkulirang–Mangkalihat telah menetapkan 
l u a s a n  E k o s i s t e m  K a r s t 
Sangkulirang–Mangkalihat sebesar 1.867.676 
Ha. 

Dari total luasan itu, yang ditetapkan sebagai 
kawasan lindung dalam Peraturan Daerah 
tentang RTRW Kaltim hanya 307.337 ha atau 
16,45. Seharusnya, luasan ekosistem karst 
yang ditetapkan sebagai kawasan lindung 
dapat lebih luas daripada 307.337 hektar. 
Apabila tidak ada perluasan kawasan lindung 
bagi ekosistem karst, ekosistem ini berpotensi 
mengalami kerusakan akibat rencana 
kegiatan-kegiatan industri kedepannya. 

Mengacu pada pasal 20 ayat (3) Permen KKP 
No. 23 Tahun 2016, kawasan lindung dalam 
RTRW dipersamakan dengan kawasan 
konservasi dalam RZWP-3-K. Untuk itu, 
R Z W P - 3 - K  K a l t i m  d a p a t  b e r p e r a n 
memberikan perlindungan yang lebih kuat 
dengan menetapkan ekosistem karst 
Sangkulirang-Mangkalihat sebagai kawasan 
konservasi. Penetapan kawasan konservasi 
ini dilakukan terhadap ekosistem karst yang 
belum ditetapkan sebagai kawasan lindung 
sehingga ada perluasan perlindungan 
terhadap ekosistem karst Sangkulirang-
Mangkalihat. Penetapan kawasan konservasi 
didasarkan pada kajian-kajian ilmiah 
sehingga dapat ditetapkan secara tepat luasan 
e k o s i s t e m  k a r s t n y a ,  t i d a k  h a n y a 
Sangkulirang-Mangkalihat, tetapi juga 
seluruh kawasan karst yang tersebar di 
seluruh wilayah Kalimantan Timur, sebagai 
k a w a s a n  k o n s e r v a s i  y a n g  d a p a t 
dimanfaatkan secara terbatas dan ramah 
lingkungan.

Dari total 1.867.676 Ha. luasan Ekosistem Karst Sangkulirang – 
Mangkalihat,  hanya 307.337 ha atau 16,45% saja yang ditetapkan sebagai 

kawasan lindung dalam Peraturan Daerah tentang RTRW Kaltim.
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8. PENYUSUNAN RANCANGAN RZWP-3-K PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
MENGANCAM RUANG HIDUP NELAYAN DAN MASYARAKAT PESISIR

Akses Masyarakat terhadap Pesisir dan 
Perairan
Pesisir dan laut merupakan areal yang bersifat 
common property (milik bersama) dengan akses 
yang bersifat quasi open access. Namun, 
pengelolaan wilayah laut dan pesisir faktanya 
lebih didominasi oleh pihak pemerintah dan 
p e m i l i k  m o d a l .  M e r e k a  m a m p u 
mengeksplo i tas i  sumberdaya  secara 
berlebihan tanpa kontrol yang jelas sehingga 
terjadi hukum rimba (siapa yang kuat, dia 
yang menang) dan daya produksi alamiah 
menjadi terganggu. Sementara itu, ruang 
akses masyarakat terhadap wilayah pesisir 
dan perairan terus tergerus dan semakin 
terbatas.

Akses masyarakat terhadap wilayah pesisir 
dan perairan sangat penting karena wilayah 

ini merupakan sumber penghidupan dan 
pendapatan mereka. Hak mereka untuk 
mendapatkan akses tersebut juga sudah 
dijamin oleh hukum. Pasal 9 ayat (3) huf c UU 
No. 27 Tahun 2007 mewajibkan di RZWP-3-K 
untuk dialokasikan ruang dan akses 
masyarakat dalam pemanfaatan wilayah 
pes i s i r  dan  pulau-pulau  kec i l  yang 
mempunyai fungsi sosial dan ekonomi. 
Dalam pasal 18 ayat (5) Permen KKP No. 23 
Tahun 2016, wilayah perairan laut sampai 
d e n g a n  2  m i l  l a u t  d a l a m  k a w a s a n 
pemanfaatan umum diutamakan untuk 
ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, 
nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, 
dan petambak garam kecil.

Berikut beberapa persoalan yang terjadi di 
wilayah pesisir dan perairan:

Illustrasi foto: evanputra.wordpress.com

FAKTA LAPANGAN ASPEK NORMATIF USULAN  
RENCANA TATA RUANG 

Terjadi tumpahan batu bara 
di areal lepas pantai yang 
disebabkan oleh kegiatan 
bongkar muat batubara (ship 
to ship transfer) yang 
mengakibatkan rusaknya 
terumbu karang dan 
ekosistem di wilayah pesisir. 

Berdasarkan UU No. 27 Tahun 
2007 Pasal 33 ayat (1), setiap 
orang, baik yang secara langsung 
atau tidak langsung memperoleh 
manfaat dari wilayah pesisir dan 
pulau-pulau kecil wajib 
melakukan rehabilitasi 

Mengatur ulang alur 
pelayaran kapal yang 
melakukan kegiatan ship to 
ship transfer untuk tidak 
berada di sekitar areal pesisir 
agar dapat meminimalisir 
potensi kerusakan ekosistem 
laut. 

Adanya batasan dalam 
pencarian ikan di sekitar rig 
dengan radius 500 meter, 
sementara kondisi 
penerangan yang minim 
pada malam hari 
menyebabkan ikan-ikan 
berkumpul di sekitar rig. 

Tidak ada regulasi yang 
mengatur tentang larangan 
mencari ikan di sekitar rig. 
 
 

Pemerintah wajib 
mengalokasikan wilayah 
penangkapan ikan yang layak 
dan memadai bagi nelayan 
dan memprioritaskan alokasi 
ruang laut untuk masyarakat. 

Reklamasi pantai 
mengakibatkan luasan areal 
tangkapan nelayan menjadi 
semakin sempit. Selain itu, 
akses nelayan dari dan 
menuju laut juga menjadi 
semakin jauh. Reklamasi 
pantai juga menyebabkan 
tergusurnya pemukiman 
nelayan dan hilangnya 
budaya nelayan serta terjadi 
perubahan perilaku arus laut 
yang mengakibatkan 
terjadinya abrasi pantai. 

Undang-Undang No. 27 Tahun 
2007 Pasal 34 (2): Pelaksanaan 
reklamasi wajib menjaga dan 
memperhatikan (a) 
keberlanjutan kehidupan dan 
penghidupan masyarakat, (b) 
keseimbangan antara 
kepentingan pemanfaatan dan 
kepentingan pelestarian fungsi 
lingkungan pesisir dan pulau-
pulau kecil; serta (c) persyaratan 
teknis pengambilan, 
pengerukan, dan penimbunan 
material. 

· Melibatkan masyarakat 
dalam proses penetapannya 
agar hak-hak masyarakat 
daerah pesisir dapat 
terakomodir dengan baik. 

· Mengalokasikan wilayah 
tangkap yang layak dan 
memadai bagi nelayan 

· Mengalokasikan 0-2 mil laut 
untuk ruang penghidupan 
dan akses nelayan, 
pembudidaya ikan kecil, dan 
petambak garam kecil 
sebagaimana diatur dalam 
pasal 18 ayat (5) Permen 
KKP No. 23 Tahun 2016 

 

Tabel 5: Permasalahan-Permasalahan Wilayah Pesisir dan Perairan
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FAKTA LAPANGAN ASPEK NORMATIF USULAN  
RENCANA TATA RUANG 

Penurunan kualitas air 
dikarenakan kontrol air yang 
buruk, pengoperasian 
tambak yang terus menerus 
dan kurang ramah 
lingkungan sehingga 
terjadinya akumulasi sisa 
pupuk yang menyebabkan 
penyakit. 

UU No. 27 Tahun 2007 Pasal 9 
ayat (3): Perencanaan RZWP-3-K 
dilakukan dengan 
mempertimbangkan: (a) 
keserasian, keselarasan, dan 
keseimbangan dengan daya 
dukung ekosistem, fungsi 
pemanfaatan dan fungsi 
perlindungan, dimensi ruang 
dan waktu, dimensi teknologi 
dan sosial budaya, serta fungsi 
pertahanan dan keamanan; (b) 
keterpaduan pemanfaatan 
berbagai jenis sumber daya 
fungsi, estetika lingkungan, dan 
ualitas lahan pesisir; dan (c) 
kewajiban untuk 
mengalokasikan ruang dan 
akses masyarakat dalam 
pemanfaatan wilayah pesisir 
dan pulau-pulau kecil yang 
mempunyai fungsi sosial dan 
ekonomi. 

Pemerintah wajib 
mempertimbangkan daya 
dukung dan daya tampung 
lingkungan ketika 
mengalokasikan pemanfaatan 
ruang untuk budidaya 
tambak. 

 
Berdasarkan data 'Provinsi Kalimantan Timur 
dalam Angka' yang dikeluarkan oleh BPS 
pada tahun 2018, produksi perikanan tangkap 
di laut Kaltim tahun 2016 sebesar 101.718,20 
ton dengan jumlah Rumah Tangga Perairan 
Tangkap sebanyak 32.194 jiwa sedangkan 
pada tahun 2017 produksi perikanan tangkap 
laut sebesar 113.975,51 ton dengan jumlah 
Rumah Tangga Perairan Tangkap sebanyak 
44.547 jiwa. Meskipun terjadi peningkatan 
jumlah produksi Rumah Tangga Perairan 
Tangkap, namun hal itutidak diikuti dengan 
peningkatan tonase tangkapan secara 
signikan.Salah satu penyebab utamanya 
adalah rusaknya ekosistem laut sebagai 
akibat dari aktivitas industri seperti 
kegiatan ship to ship transfer dan aktivitas 
reklamasi. Selain persoalan tangkapan 
nelayan di laut, permasalahan juga terjadi 

d a l a m  u s a h a  b u d i d a y a ,  t e r u t a m a 
pertambakan.Hasil analisis citra satelit 
menunjukan bahwa luas kawasan budidaya 
tambak di wilayah pesisir Kaltim sebesar 
108.397,74 ha. Namun, penurunan kualitas air 
telah menyebabkan mewabahnya penyakit 
seperti vibrio dan white spot. Kondisi tersebut 
antara lain disebabkan oleh pengontrolan 
kualitas air yang buruk, pengoprasian tambak 
yang terus menerus sepanjang tahun sehingga 
terjadinya akumulasi penyakit dan sisa 
pupuk; dan pengelolaan tambak yang kurang 
ramah lingkungan, eksploitasi sumberdaya 
lahan tambak yang sangat intensif dan luas. 
Oleh karena itu, pemerintah harus hadir dan 
membentuk sistem yang terpadu dalam 
r a n g k a  m e m b e r i k a n  p e r l i n d u n g a n , 
pengendalian dan pengawasan bagi kawasan 
laut dan budidaya tambak di wilayah pesisir.

9. TIDAK ADA PERTIMBANGAN MITIGASI BENCANA DALAM RANPERDA RZWP-3-K 
KALIMANTAN TIMUR

Berdasarkan pasal 56 UU No. 27 Tahun 2007, 
mitigasi bencana merupakan bagian yang 
wajib ada dalam perencanaan pengelolaa 
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 
Mitigasi bencana dilakukan melalui kegiatan 
struktur/sik dan nonstruktur/nonsik. 
Penyusunan RZWP-3-K termasuk sebagai 
m i t i g a s i  b e n c a n a  d a l a m  k e g i a t a n 
nonstruktur/nonsik. Dengan kata lain, 
penyusunan RZWP-3-K harus berbasis 
mitigasi bencana sebagaimana diamanatkan 

dalam pasal 16 ayat (7) Peraturan Pemerintah 
Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi 
Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil (“PP No. 64 Tahun 2010”). Pasal 9 ayat 
(2) PP No 64 Tahun 2010 memberikan 
k e w a j i b a n  b a g i  R Z W P - 3 - K  u n t u k 
mempertimbangkan peta rawan bencana dan 
peta risiko bencana. Peta rawan bencana 
a d a l a h  p e t a  a n c a m a n  b a h a y a  y a n g 
menggambarkan tingkat bahaya pada suatu 
daerah pada waktu tertentu. 
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Peta risiko bencana adalah peta yang 
menggambarkan tingkat risiko satu jenis 
ancaman bencana pada suatu daerah pada 
waktu tertentu yang bersifat dinamis dan 
merupakan hasil perpaduan antara peta 
ancaman bahaya (hazard map) dan peta 
kerentanan (vulnerability map).

Ranperda RZWP-3-K Kaltim memuat aturan 
terkait mitigasi bencana, tetapi aturannya 
masih bersifat sangat umum dan hanya 
menyalin dari UU No. 27 Tahun 2007 dan PP 
No. 64 Tahun 2010. Satu aturan penting dari 
upaya mitigasi bencana di RZWP-3-K Kaltim 

adalah pasal 62 ayat (4) yang menetapkan 
jenis daerah rawan bencana, yaitu daerah 
rawan abrasi pantai, daerah rawan banjir 
ROB, daerah rawan pencemaran, dan daerah 
rawan tsunami. Walaupun begitu, tidak ada 
peta rawan bencana dan peta risiko bencana 
yang secara eksplisit diwajibkan untuk 
disusun untuk menjadi bahan pertimbangan 
penyusunan RZWP-3-K. Hal ini 
membuktikan bahwa penyusunan RZWP-3-
K belum mempertimbangkan mitigasi 
bencana secara komprehensif sehingga 
melanggar pasal 56 UU No. 27 Tahun 2007 
dan pasal 9 ayat (2) PP No. 64 Tahun 2010. 

REKOMENDASI

1.  Penyusunan RZWP-3-K harus merujuk pada KLHS dan dokumen-dokumen 
lainnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

2.  Masyarakat sebagai pihak yang paling rentan terhadap peraturan harus dilibatkan 
secara aktif  dalam pengambilan keputusan dan penyusunan peraturan daerah 
tersebut. 

3.  Jika terdapat inkonsistensi data sebagaimana data pulau kecil dan mangrove, 
Pemerintah seharusnya mengumpulkan data sendiri untuk memvalidasi data-data 
tersebut dan juga sebagai data tandingan.

4.  RZWP-3-K Kaltim harus memberikan perhatian khusus terhadap isu mangrove, 
padang lamun sebagai kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau 
kecil.

5.  Pemerintah wajib memberikan perlindungan khusus bagi kawasan karst sebagai 
kawasan konservasi secara menyeluruh di seluruh wilayah Kalimantan Timur.

6.  Pemerintah wajib mengalokasikan wilayah penangkapan dan budidaya perikanan 
yang layak dan memadai bagi nelayan dan memberi kepastian ruang dan akses 
atas wilayah pesisir dan laut.

7.  Pemerintah harus mempertimbangkan kembali daya dukung dan daya tampung 
lingkungan dalam perencanaan dan pemanfaatan tata ruang wilayah pesisir 
dengan prinsip keberlanjutan, kesejahteraan dan keselamataran masyarakat ke 
depan.  

ICEL, FWI, Prakarsa  Borneo, STABIL, Jaringan Advokat Lingkungan (JAL), 
JATAM Kaltim, WALHI Kaltim, KBCF, AMAN Kaltim, Pokja30, Yayasan BUMI,

Aksi Kamisan, LALINGKA, Kelompok Nelayan Balikpapan, FH UNMUL

KOALISI MASYARAKAT SIPIL KALIMANTAN TIMUR
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