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BAB 6.  RENCANA PENGELOLAAN WILAYAH 
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 

 

6.1. Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi  

6.1.1. Kebijakan pengelolaan Kawasan Konservasi 

Kebijakan pengelolaan kawasan konservasi mencakup kebijakan umum yang 

menjadi acuan dalam skala nasional, maupun kebijakan daerah.  Beberapa 

kebijakan umum yang sangat penting dijadikan acuan dalam pengelolaan 

kawasan konservasi di Kota Bontang diantaranya adalah seperti Tabel 6.1 

berikut. 

Tabel 6.1.  Kebijakan Penetapan Kawasan Konservasi Bontang 

Tipe Konservasi Kebijakan Keterangan 
TM Nasional 
Kutai 

SK Men Hut No 
325/Kpts-II/1995 

Perubahan fungsi SMK 
menjadi TN Kutai 

SK Men Hut No 
997/Menhut/1997 

Izin Prinsip pelepasan 
kawasan TN Kutai seluas 25 
ha untuk pengembangan 
Fasilitas Pemda Kota 
Bontan 

RTRWPL Kota 
Bontang 

UU No 27 Tahun 2007 
Tentang Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil dan 
PermenKP No 17 Tahun 
2008 tentang Kawasan 
Konservasi di Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil 

Pedoman umum criteria 
kawasan konservasi dan tata 
cara penetapan kawasan 
konservasi di wilayah pesisir, 
laut dan Pulau-Pulau Kecil 
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Raperda Pemkot Kota 
Bontang 

Penetapan Sempadan 
Pantai, Pantai Berhutan 
Bakau, Suaka Alam 
Mangrove dan Ekosistem 

KKLD Kota 
Bontang 

Raperda KKLD Kota 
Bontang 

Penetapan kawasan 
konservasi laut daerah Kota 
Bontang 

Dari beberapa kebijakan utama diatas yang menjadi acuan dalam penetapan 

kawasan konservasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, maka dalam rangka 

upaya pengelolaan, variable penting bagi proses pengelolaan adalah dengan 

penetapan tata batas dan kepemilikan kawasan. 

6.1.1.1. Sistem Tata Batas 

Penetapan tata batasa kawasan konservasi harus memperhatikan fungsi 

ekologi, ekonomi, social dan daya dukung.  Tata cara penetapan batas 

wilayah konservasi laut daerah di kota Bontang adalah sebagai berikut: 

a. Perancangan penataan batas; 

b. Pemasangan tanda batas; 

c. Pengukuran batas; 

d. Pemetaan batas kawasan; 

e.Sosialisasi penandaaan batas kawasan; 

f. Pembuatan berita acara tata batas; dan 

g.Pengesahan batas kawasan. 

Penjelasan dari setiap bagian diatas adalah selengkapnya dapat dilihat pada 

Tabel 6.2 berikut ini. 

Tabel 6.2.  Penjelasan tata cara penetapan batas wilayah konservasi laut 

daerah 

Tahapan Kegiatan Keterangan 
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Tahapan Kegiatan Keterangan 
Pencanangan 
penataan batas 

Kegiatan penandaan 
batas kawasan melalui 
kegiatan  

1. Pengumpulan dan analisis 
data. 

2. Proyeksi batas di atas 
peta. 

3. Penetapan jenis tanda 
batas; dan 
Persiapan alat dan bahan. 

Pemasangan tanda 
batas 

Kegiatan pemasangan 
tanda-tanda batas 

Batas alam (sungi, garis 
pantai) Batas buatan titik 
referensi, rambu, buoy, 
papan informasi, koordinat 

Pengukuran batas Menentukan arah dan 
jarak antara titik-titik 
batas kawasan 
konservasi 

Pengukuran dapat dilakukan 
secara langsung maupun 
dengan menggunakan 
digitasi peta spatial 

Pemetaan Menyusun peta 
geografis 

Peta dasar 1:50.000 
(kab/Kota) dan Peta dasar 1: 
250.000 (propinsi) 

Sosialisasi Sosialisasi kepada 
seluruh masyarakat 

Sosialisasi dapat dilakukan 
melalui media cetak, 
elektronik dan forum diskusi 
dengan masyarakat 

Pengesahan batas Menyusun draft 
kesepakatan 

Keputusan mencakup 
Keputusan Walikota dan 
Keputusan Menteri 

Pelaksanaan 
operasional 

Meliputi operasi dan 
pengawasan 

Kegiatan ini dilakukan 
melalui Pemkot Kota 
Bontang 

Penetapan system tata batas kawasan konservasi harus mampu 

memberikan keharmonisan secara spatial dan keharmonisan secara 

structural, sehingga dapat berkelanjutan. 

6.1.1.2.  Sistem Kepemilikan 

Sistem kepemilikan kawasan konservasi yang dimaksud adalah pola 

pengelolaan kawasan yang baik diterapkan.  Secara hokum kawasan 
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konservasi adalah kawasan yang dikelola oleh negara melalui pemerintah 

daerah yang didalamnya memadu keterlibatan unsure masyarakat, 

pemerintah, swasta, LSM, perguruan tinggi, dan pihak terkait lainnya.  

Untuk itu system pengelolaan yang perlu dilakukan sebaiknya 

memperhatikan.  Sistem kepemilikan dapat mencakup kelembagaan 

pengelolan kawasan konservasi.  Menurut Charles hak kepemilikan 

sumberdaya mencakup rezim kepemilikian dan tipe kepemilikan seperti 

Gambar 6.1 berikut. 

 

 

Rezim 
Kepemilikan

Tipe 
Kepemilikan

Open Acces Negara Masyarakat Swasta

Individu Perusahaan

Hak 
Pengalihan

Hak Ekslusif

Hak 
Pengelolaan

Hak 
Pemanfaatan

Hak Akses

Hak 
Kepemilikan

 

Gambar 6.1.  Hak Kepemilikan Sumberdaya (Diadopsi dari Charles, 2001) 

Dalam kawasan konservasi Kota Bontang, maka rezim kepemilikan dan tipe 
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kepemilikan yang dapat dilihat seperti Tabel 6.3 berikut ini. 

Tabel 6.3.  Rezim dan tipe kepemilikan  

Hak Kepemilikan Kategori Keterangan 
Rezim Kepemilikan Open Acces Kepemilikan bagi semua di 

KKLD Bontang adalah 
kepemilikan akses masukan 
kawasan 

Negara Kepemilikan negara atas lahan 
diatas, dan dibawah kawasan 
KKLD Bontang sebagai 
pengelola 

Masyarakat Kepemilihan masyarakat 
diantaranya atas lahan 
penyangga sebagai ruang 
usaha budidaya dan 
penangkapan  

Swasta (Individu 
dan swasta) 

Kepemilihan swasta terutama 
terkait dengan PT Indominco, 
PT Badan, LNG 

Tipe Kepemilikan Hak Pengalihan Hak pengalihan dapat 
dilakukan pada kondisi 
tertentu seperti untuk 
kebutuhan strategis (di Beras 
Basah) 

Hak Pengelolaan Hak pengelolaan diberikan agar 
ada pihak yang bertanggung 
jawab (Pemda Kota Bontang) 

Hak 
Pemanfaatan 

Hak pemanfaatan diberikan 
pada zona pemanfaatan untuk 
kepentingan pendidikan, 
penelitian, dan pengembangan  
(Masyarakat dan Swasta) 

Hak Ekslusif  Hak ekslusif dikawasan taman 
nasional (terutama untuk 
pengelolaan) di kkld tidak 
diperlukan (Pemerintah) 
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Hak Kepemilikan Kategori Keterangan 
Hak Akses Hak akses diberikan kalau 

kawasan konservasi menjadi 
vital bagi pergerakan seperti 
pelayaran. 
(Masyarakat) 

Dari Tabel 6.3 diatas, maka dapat dijabarkan bahwa sebenarnya tipe 

kepemilikan di kawasan konservasi di wilayah pesisir dan laut Kota Bontang 

mencakup beberapa hal sebagai berikut: 

A. Hak Pengalihan 

Hak pengalihan dapat diberikan kepada unsur pemerintah lain, swasta 

ataupun pihak lain.  Pengalihan dalam pengelolaan kawasan konservasi 

dapat dilakukan apabila pihak pengelola mengalami hambatan baik 

berupa dana, maupun teknis operasional.    

B. Hak Pengelolaan 

Hak pengelolaan kawasan konservasi saat ini dilakukan oleh pemerintah 

yang dilakukan oleh pemerintah daerah.  Hak pengelolaan mencakup 

penetapan batas, aturan operasional dan sanksi dalam pengelolaan 

kawasan konservasi. 

C. Hak Pemanfaatan 

Hak pemanfaatan dikawasan konservasi dapat mencakup pemanfaatan 

di zona inti, penyangga maupun dizona pemanfaatan.  Pemanfaatan 

dizona inti diantaranya untuk kepentingan penelitian, dan pendidikan.  

Hak pemanfaatan di zona penyangga diberikan aHak pemanfaatan di 

zona pemanfaatan yaitu dapat diberikan kepada masyarakat nelayan, 
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lainya untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumberdaya yang tidak 

merusak seperti pancing, dan jarring insang. 

D. Hak Eksklusif 

Hak ekslusif dikawasan konservasi diberikan untuk kepentingan 

strategis nasional seperti untuk kebutuhan pertanahan dan keamanan 

yang menyangkut keutuhan dan selamanat negara. 

E. Hak Ases 

Hak akses dikawasan konservasi dapat diberikan kepada semua 

stakeholder seperti untuk pelayaran tran nasional, nasional dan 

pelayaran rakyat.   

6.1.2. Prosedur Administrasi Pengelolaan Kawasan Konservasi 

6.1.2.1.  Sistem Aturan 

Sistem aturan dalam pengelolaan kawasan konservasi dapat mencakup 

aturan adat (desa) dan aturan yang dirancang pemerintah.  Tujuan adanya 

system aturan agar upaya pengelolaan kawasan konservasi dapat mencapai 

tujuan yang diharapkan sebagai penyeimbang antara kegiatan pemanfaatan 

dan perlindungan.  Sistem aturan dalam pengelolaan konservasi seperti 

disajikan pada Tabel 6.4 berikut ini. 

 

 

Tabel 6.4.  Sistem aturan pengelolaan kawasan konservasi 

Bagian aturan Komponen aturan Indikator 
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Penelitian 1. Luas area dan obyek di 
kawasan konservasi 

2. Kapasitas area yang 
sesuai untuk penelitian  

3. Lama waktu penelitian 
4. Intensitas penelitian 

Sesuai dengan kapasitas 
obyek dan lokasi yang 
ditentukan oleh daya 
dukung fisik, biologi dan 
ekologi 

Pendidikan 1. Jumlah anggota didik di 
kawasan konservasi 

2. Lama pendidikan 
berlangsung di area 
konservasi 

3. Jenis dan tipe pendidikan 
yang dapat dilakukan 

4. Interaksi dengan obyek 
konservasi 

Sesuai dengan kapasitas 
obyek yang akan 
dipelajari dan daya 
dukung fisik, biologi, 
dan ekologi 

Pemanfaatan 1. Penangkapan active 
2. Penangkapan passive 
3. Penangkapan yang 

merusak 
4. Jalur pelayaran 
5. Budidaya 

Tidak meninggalkan 
kerusakan baik secara 
fisik, biologi, dan ekologi 
(putusnya rantai 
makanan) 

 

6.1.2.2.  Sanksi-Sanksi  

Kegiatan penegakan aturan dikawasan konservasi terutama di area 

konservasi laut daerah harus dijalankan secara tegas.  Setiap tindak 

pelanggaran harus dapat sanksi/tindakan pencegahan.  Secara konseptual 

sanksi yang diperlukan dalam area konservasi mencakup : 

(i) Sanksi Administratif 

Sanksi administrative dan procedural diberikan kepada pihak-pihak 

yang melakukan pelanggaran baik sengaja atau tidak sengaja.  Sanksi 

administrative diberikan apabila kegiatan dikawasan konservasi 

memiliki aspek legal formal secara administrative.  Penerapan sanksi 
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administrative juga mempertimbangan besaran dari pelanggaran yang 

terjadi.   

(ii)  Sanksi Moral 

Sanksi moral dapat diberikan secara formal maupun oleh masyarakat 

sendiri.  Sanksi moral  biasanya menyangkut tata nilai 

kemasyarakatan yang menerapkan aturan dalam area konservasi.  

Sanksi moral yang banyak diterapkan seperti praktek sasi di 

masyarakat adat di Maluku. 

(iii) Sanksi Pidana  

Sanksi pidana dan perdata mencakup sanksi berupa pelanggaran 

terhadap hokum pidana seperti pencurian di area konservasi, 

pelanggaran hokum berat.  Sanksi pidana biasanya juga disertai 

dengan denda dang anti rugi atas tindak pidana yang dilakukan. 

6.1.3. Rekomendasi Perizinan Pengelolaan Kawasan Konservasi  

Kegiatan konservasi diharus didasari oleh berbagai bentuk perizinan. 

Perijinan diberikan untuk memudahkan pengawasan terhadap kawasan 

konservasi laut Kota Bontang. Komponen penting yang harus diperhatikan 

dalam perizinan adalah: 

(i) Subyek atau obyek yang diberikan izin 

(ii) Jenis kegiatan yang diberikan izin 

(iii) Jangka waktu pemberian izin  

(iv) Tatacara pengurusan perizinan serta dengan berbagai prasyarat 

(v) Hak dan kewajiban pemegang izin dan 

(vi) Sanksi terhadap pelanggaran dari izin yang diberikan. 
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6.1.4. Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan  Pengelolaan Kawasan 

Konservasi 

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konservasi mencakup pemantauan 

dari batas kawasan dan batas zonasi dan batas aktivitas yang dilakukan 

masyarakat.    Apabila pemantauan tidak berjalan dengan baik, maka  

dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeliharaan, penggantian yang 

hilang secara berkala, dan rekonstruksi dalam hal terjadi sesuatu yang tidak 

dapat dihindari. 

Tujuan pemantauan yaitu (i) untuk mengetahui perkembanan kegiatan 

pengelolaan kawasan konservasi, dan (ii) untuk mengetahui berbagai tingkat 

keperluan dalam pengelolaan kawasan konservasi dan permasalahan yang 

timbul 

Interval waktu pemantauan dan evaluasi diantaranya adalah: 

(i) Pemantauan dilaksana secara rutin setahun sekali 

(ii) Pemantauan dapat dilakukan lebih dari sekali dengan memanfaatkan 

masyarakat sebagai bagiak dari pengawas dan monitoring. 

(iii) Pemantauan secara insidentil terhadap masalah krusial seperti 

pencemaran minyak di area konservasi. 

Pihak pemantau dan pengawas yang terlibat diantaranya adalah : 

(i) Patroli pengawas 

(ii) Pemeritah 

(iii) Swasta 

(iv) Kelompok masyarakat 

(v) Pihak asing (LSM, dan Lembaga Riset lainnya) 

6.2. Rencana Pengelolaan Kawasan Pariwisata 
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Rencana pengelolaan kawasan pariwisata di Kawasan KKLD Kota Bontang 

diperlukan agar pengembangan pariwisata di daerah pesisir dan laut dapat 

menjadi terarah dan berkembang sesuai dengan kondisi lingkungan perairan 

pesisir dan lautnya.  Selain itu juga untuk mengukur tingkat kemampuan 

daya dukung kawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya tersebut. 

6.2.1. Kebijakan pengelolaan Kawasan Pariwisata 

Kebijakan pengelolaan pariwisata di pesisir dan laut Kota Bontang adalah : 

(i) Pengembangan pariwisata berbasis Wisata Alam (Bahari), Wisata 

Budaya dan Wisata Buatan melalui pengembangan paket-paket wisata 

yang kreatif dan inovatif. 

(ii) Pengembangan Fasilitas Pariwisata secara Terpadu dalam rangka 

pembentukan simpul-simpul pusat pelayanan skala lokal dan regional. 

(iii) Pengembangan Atraksi Wisata 

Kebijakan pengembangan pariwisata merupakan suatu pengembangan yang 

bersifat kompleks dan multi sektoral serta melibatkan banyak stakeholder.  

Sehingga prinsip efisiensi, efektifitas serta keterpaduan antar kawasan 

wisata dalam satu kesatuan tema pengembangan perlu diterapkan 

dalam pengembangan kepariwisataan Kota Bontang.  Hal ini difokuskan 

pada pemanfaatan kapasitas yang telah dimiliki untuk melayani pasar 

yang ada dan pasar potensial dengan meningkatkan pelayanannya.  Dalam 

konteks ini, pengembangan diartikan dengan meningkatkan kualitas objek 

maupun pelayanan serta melakukan konsolidasi di lokasi-lokasi di mana 

pariwisata telah dikembangkan untuk meningkatkan daya tarik, 

meningkatkan variasi bagi repeaters. 

Sebagai implikasi atas kebijakan tersebut di atas, maka strategi 
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pengembangan pariwisata di Kota Bontang perlu ditindaklanjuti dengan 

rencana-rencana pengembangan sebagai berikut: 

(i) Arah pengembangan produk yang berorientasi pada sasaran 

komponen atraksi, amenitas, dan aksesibilitas di atas, melalui 

penyusunan manajemen atraksi yang kreatif, peningkatan kualitas 

komponen yang menunjang kemudahan aksesibilitas ke lokasi melalui 

penyediaan prasarana dan sarana yang memiliki standar 

kenyamanan yang tinggi bagi wisatawan, serta peningkatan 

kualitas dan kuantitas komponen-komponen yang terkait dengan 

amenitas. 

(ii) Pola pengembangan produk secara terpadu dapat dikemas dalam 

bentuk pengembangan melalui skala prioritas berdasarkan tingkat 

signifikasi produk sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal 

bagi pengembangan wisata Kota Bontang. Implikasinya terkait pada 

aspek-aspek manajemen. atraksi, persyaratan daya dukung, dan 

perhitungan terhadap faktor keaslian, kualitas, dan keunikan. 

(iii) Peningkatan kualitas produk yang telah ada untuk menarik 

wisatawan mancanegara dan nusantara dalam rangka meningkatkan 

fungsi produk wisata sebagai penahan wisatawan (tourist holder) dan 

bukan sekedar berdampak pada lama tinggal di setiap produk wisata 

yang ada di Kota Bontang. 

Kebijakan pengelolaan kawasan pariwisata di daerah pesisir dan laut 

diperlukan agar ada dasar hokum yang jelas dan kuat dalam pengembangan 

pariwisata di daerah Kota Bontang. 

6.2.1.1. Sistem Tata Batas 
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Kawasan pariwisata diartikan sebagai dengan luas tertentu yang dibangun 

atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.   Dalam wilayah 

pesisir dan laut Kota Bontang, batasan kawasan pariwisata mencakup 1) 

batas administrative, 2) Batas daya dukung, 3) batas sebaran obyek wisata.  

Secara administrative batas kawasan pariwisata kota Bontang adalah 

daerah administrative Kota Bontang.  Dalam kontek area konservasi, maka 

tata batas dari pariwisata dalah daerah kawasan penyangga dan kawasan 

pemanfaatan.  Dalam menampung masyarakat yang akan berkunjung, maka 

dalam kawasan pariwisata ditetap jumlah masyarakat yang diberikan izin 

untuk berkunjung agar tidak terjadi pelanggaran.  

Sistem tata batas kawasan pariwisata ditetapkan menurut jenis kategori 

wisata yang dapat dikembangkan di wilayah pesisir dan laut Kota Bontang 

dapat dilihat pada Tabel 6.5. 
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Tabel 6.5.  Jenis dan tata batas wisata di Kota Bontang 

Jenis Wisata Tata Batas Lokasi 
Wisata pantai Area pantai berpasir 

putih 
Pulau Beras Basah dan 
Pesisir Bontang 

Eko-Wisata Mangrove Area Ekosistem 
mangrove pada area 
pasut 

Pulau-pulau kecil dan 
pesisir Kota Bontang 

Wisata Budaya Pemukiman 
Masyarakat di Perairan 

Selangan, Tihik-Tihik 
dan Melahing 

Wisata berenang Area pantai yang 
kedalaman kurang dari 
2 meter 

Sepanjang area pantai 
berpasir putih 

Wisata snorkling Area pantai berterumbu Sepanjang daerah 
terumbu kedalaman 3 
meter 

Wisata Diving Area pantai berterumbu Sepanjang daerah 
terumbu karang  

Penetapan tata batas ini dilakukan sesuai dengan tahapan mulai dari 

pencanagan sampai pada pengesahan batas-batas tersebut.  Sistem tata 

batas kawasan pariwisata juga harus didukung oleh kepasitas lokasi daerah 

yang menjadi tujuan wisata. 

6.2.1.2.  Sistem Kepemilikan 

Hasil interpretasi dari Charles (1999) bahwa system kepemilikan dalam 

pariwisata mencakup rezim kepemilikan dan tipe kepemilikan.  Tipe 

kepemilikan yaitu hak pengalihan, hak pengelolaan, hak pemanfaatan, hak 

ekslusif dan hak akses. 

A. Hak Pengalihan 

Hak pengalihan atas kawasan wisata sampai saat ini belum pernah 

dilakukan.  Hak pengalihan ini biasnya ada apabila aktivitas wisata yang 
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ada telah berkembang dan sedang melakukan berbagai upaya 

pengembangan.  Hak pengalihan biasanya dimungkinkan apabila 

aktivitas wisata memerlukan berbagai insentif dan rekayasa. 

 

B. Hak pengelolaan 

Hak pengelolaan kawasan wisata di Kota Bontang sebaiknya dilakukan 

oleh pemerintah.  Hal ini diperlukan untuk memudahkan berbagai 

koordinasi.  Keutungan yang memudahkan pemerintah adalah 

mudahnya melakukan koordinasi, dan lokasi wisata yang ada relative 

mudah dijangkau.  

C. Hak pemanfaatan 

Hak pemanfaatam kawasan wisata mencakup hak pemanfaatan 

terhadap obyek wisata dan hak pemanfaatan area sebagai upaya 

pengembangan pembangunan.  Hak pemanfaatan terutama diberikan 

kepada masyarakat terutama untuk memanfaatan sumberdaya di 

sekitar wilayah pesisir.  Tujuannya agar masyarakat memperoleh 

manfaat dari dari adanya aktivitas wisata.  Hak pemanfaatan diberikan 

diluar obyek wisata 

D. Hak ekslusif 

Hak eksklusif selama ini yang diberikan adalah untuk kepentingan 

nasional yaitu pemanfaatan kawasan potensial wisata bagi kepentingan 

pelayaran.  Daerah Beras Basah yang potensial dijadikan sebagai lokasi 

obyek wisata memiliki suatu menara suar sebagai pemandu 

transportasi bagi PT Badak LNG.  Hak ekslusif ini dapat diberikan di 
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kawasan wisata selagi bertujuan untuk kepentingan 

bersama/masyarakat. 

E. Hak akses 

Hak akses menjadi bagian yang tidak bisa di pisah dari kegiatan wisata.  

Akses kapal bagi PT Badak, PT PKT, Akses masyarakat keluar masuk 

kota Bontang, dan akses menuju kawasan wisata perlu diberikan dengan 

rambu-rambu 

a. Akses pelayaran tidak menyebabkan kerusakan ekosistem 

b. Akses pelayaran tidak menyebabkan rusaknya obyek wisata 

c. Akses pelayaran umum tidak menyebabkan terganggungunya 

pelayaran rakyat 

d. Mengutamakan akses bagi pemandu moda trasnportasi wisata. 

6.2.2. Prosedur Administrasi Pengelolaan Kawasan Pariwisata 

Administrasi pengelolaan wisata harus dirancang sedemikian rupa sehingga 

tidak menyebabkan terjadi penurunan dan degradasi sumberdaya yang 

menjadi obyek atau tujuan wisata. Prosedur administrasi tersebut 

setidaknya mencakup system aturan dan sanksi. 

6.2.2.1. Sistem Aturan 

Sistem aturan bagi yang perlu dikembangkan bagi peningkatan aktivitas 

wisata di Kota Bontang mencakup aturan bagi perlindungan obyek wisata, 

masyarakat disekitar lokasi, pengunjung, serta pengelola lainnya.  Aturan 

bagi obyek wisata sendiri yaitu: 

(i) Aturan perlindungan obyek wisata : aturan terhadap obyek karang, 

aturan terhadap obyek mangrove, obyek lamun dan biota laut lainnya, 
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aturan dari obyek ekosistem pantai 

(ii) Aturan bagi masyarakat: waktu kunjungan wisata, aturan sebagai 

guidance wisata, aturan tariff angkutan dan pelayan public dsb 

(iii) Aturan bagi pengunjung: mencakup waktu berkunjung, lama waktu 

kungjungan, ukuran penangkapan, kegiatan yang diperbolehkan dan 

yang tidak dilokasi wisata. 

(iv) Aturan bagi pengelolan lain: aturan ini mencakup aturan dalam 

pembagian ruang kunjungan, system koordinasi antara masyarakat 

dan sebagainya, serta aturan yang terkait dengan aktivitas 

penangkapan dan budidaya perikanan di perairan laut. 

Semua aturan tersebut diatas dikemas dalam sebuah dokumen tata aturan 

atau peraturan daerah mengenai peningkatan aktivitas wisata terutama di 

perairan Pesisir Kota Bontang. 

6.2.2.2. Sanksi-sanksi 

Sanksi di bagian zona wisata akan mencakup sanksi moral, sanksi 

administrative dan sanksi pidana.  Dalam proses pengelolaan pesisir dan laut, 

sanksi yang diperlukan yaitu yang diperlukan diantaranya yaitu: 

(i) Sanksi bagi pelaku perusakan obyek wisata 

(ii) Sanksi bagai pelaku/pengunjung yang tidak tidak mematuhi aturan 

kunjungan (waktu, lama) 

(iii) Sanksi bagi pemerintah atau pengelola dalam pengelolaan kawasan 

(iv) Bentuk sanksi dapat berupa administrative dan moral  serta sanksi 

pidana bagi pengunjung, pelaku dan masyarakat yang tidak memenuhi 

kaidah dan aturan dalam lokasi wisata.  

6.2.3. Rekomendasi Perizinan Pengelolaan Kawasan Pariwisata 
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Pengembanan kawasan wisata pesisir dan laut perlu dikembangkan sesuai 

dengan aturan yang telah dirancang sebelumnya.  Untuk itu beberapa point 

yang perlu adalah perizinan pengelolaan kawasan pariwisata yang mencakup: 

(i) Perizinan usaha jasa pendukung wisata (transportasi, guidance, pusat 

informasi wisata dan sebagainya) 

(ii) Perizinan bagi swasta dan pihak lain untuk membangunan dan 

mengembakan fasilitas wisata seperti penginapan (hotel). 

(iii) Perizinan bagi usaha lainya yang secara nyata tidak bertentang dengan 

aktivitas wisata di wilayah pesisir. 

6.2.4. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan  Pengelolaan Kawasan 

Pariwisata 

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan wisata 

mencakup evaluasi terhadap rencana awal pengembangan pariwisata.  

Pemantauan yang dimaksud adalah yaitu: 

(i) Aktivitas yang di pantau 

a. Pemantauan terhadap obyek-obyek wisata yang dikunjungi 

maupun tidak dikunjungi 

b. Pemantauan terhadap aktivitas masyarakat, swasta agar tidak 

terjadi pertentangan baik sebagai pemandu wisata. 

(ii) Interval waktu pemantauan 

Interval waktu pemantauan dapat dilakukan setahun 2 kali atau 

minimal setahun sekali.  Dalam waktu ini maka dapat dilakukan evaluasi 

terhadap pelaksanaan kegiatan pariwisata. 

(iii) Stakeholder yang terlibat 
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Pemantauan dapat dilakukan oleh pemerintah (pengelola), swasta, 

masyarakat, maupun pihak lainnya, perguruan tinggi dan sebagainya. 

6.3. Rencana Pengelolaan Kawasan Pelabuhan  

6.3.1.  Kebijakan pengelolaan Kawasan Pelabuhan 

Dalam RTRW Kota Bontang, pelabuhan terbagi atas 3 kelompok yaitu 1) 

pelabuhan khusus, 2) pelabuhan umum nasional, 3) pelabuhan rakyat.  

Pelabuhan khusus diperuntukan untuk PT PKT dan PT LNG Badak dan 

Pelabuhan PT Indominco.  Pelabuhan umum nasional yaitu pelabuhan 

Tanjung Limau dan Pelabuhan rakyat yaitu pelabuhan Lhok Tuan, Bontang 

Kuala, Brebes Pantai, Tanjung Laut. Selain itu juga terhadap pelabuhan 

umum yaitu pelabuhan Perikanan di Tanjung Limau. 

6.3.1.1.  Sistem Tata Batas 

Kebijakan penetapan tata batas tiap tiap pelabuhan ditentukan berdasarkan 

pola pemanfaatan pelabuhan yang ada.  Kebijakan penetapan tata batas 

wilayah pelabuhan tersebut selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.6. 

Tabel 6.6.  Kebijakan penetapan ruang dan batas 

Jenis Pelabuhan Lokasi Kebijakan Penetapan 
Ruang dan Batas 

Pelabuhan Khusus PT Badak LNG, 
INdominco, PT PKT 

Kep Menteri 
Perhubungan 

Pelabuhan Umum 
Nasional 

Tj Limau, dan Tj Laut RTRW Kota Bontang, 
RTRW Nasional 

Pelabuhan Rakyat Lhok Tuan, Bontang 
Kuala, Brebas Pantai 

RTRW Kota Bontang 

Secara umum dasar kebijakan tentang pelabuhan harus sepenuhnya 

mengacu pada : 
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(i) Keputusan Menteri Perhubungan No.55 Tahun 2002 tentang 

Pengelolaan Pelabuhan Khusus.  

(ii) Kepmenhub No.55 Tahun 2002 tersebut merupakan pelaksanaan dari 

Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan. 

Dasar kebijakan tersebut sepenuhnya menjadi dasar pembangunan 

pelabuhan dan pengalokasian ruang yang ada tersebut. Menurut PP No 69 

Tahun 2001, maka tata batas pelabuhan harus mencakup daerah lingkungan 

kerja perairan dan daerah lingkungan kerja daratan: 

(i) Daerah lingkungan kerja daratan yang digunakan untuk kegiatan 

fasilitas pokok dan fasilitas penunjang 

(ii) Memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas daerah lingkungan 

kerja daratan yang telah ditetapkan; 

(iii) Memasang papan pengumuman yang memuat informasi mengenai 

batas-batas daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan; 

(iv) Melaksanakan pengamanan terhadap asset yang dimiliki; 

(v) Menyelesaikan sertifikat hak atas tanah sesuai dengan peraturan 

perundang undangan yang berlaku; 

(vi) Menjaga kelestarian lingkungan. 

Daerah lingkungan kerja perairan yang digunakan untuk kegiatan alur 

pelayaran, perairan  tempat labuh, perairan untuk tempat alih muat antar 

kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, 

kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal dan lain-lain. 

(i) Memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas daerah lingkungan 

kerja perairan yang telah ditetapkan; 

(ii) Menginformasikan mengenai batas-batas daerah lingkungan kerja 

perairan pelabuhan kepada pelaku kegiatan kepelabuhanan; 
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(iii) Menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran; 

(iv) Menyediakan dan memelihara kolam pelabuhan dan alur pelayaran; 

(v) Memelihara kelestarian lingkungan; 

(vi) Melaksanakan pengamanan terhadap asset yang dimiliki berupa 

fasilitas pelabuhan di perairan. 

6.3.1.2. Sistem Kepemilikan 

Penyelenggara pelabuhan sebagaimana diatur dalam UU No.17 Tahun 2008 

tentang pelayaran adalah(1) otoritas pelabuhan dan unit penyelenggara 

pelabuhan: 

Otoritas Pelabuhan adalah penyelenggara yang dibentuk pada pelabuhan 

yang diusahakan secara komersial.  Otoritas pelabuhan dibentuk oleh dan 

bertanggung jawab kepada Menteri.  Sedangkan Unit Penyelenggara 

Pelabuhan adalah  penyelenggara yang dibentuk pada pelabuhan yang 

belum.  Unit penyelenggara pelabuhan ini  merupakan Unit Penyelenggara 

Pelabuhan Pemerintah dan Unit Penyelenggara Pelabuhan pemerintah 

daerah.  Unit ini  dibentuk dan bertanggung jawab kepada  Menteri untuk 

Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah; dan  gubernur atau 

bupati/walikota untuk Unit Penyelenggara Pelabuhan pemerintah daerah. 

Dalam rangka untuk melaksanakan fungsi pengaturan dan pembinaan, 

pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan Otoritas Pelabuhan 

mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

(i) Menyediakan lahan daratan dan perairan pelabuhan; 

(ii) Menyediakan dan memelihara penahan gelombang, 

(iii) Kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan; 

(iv) Menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi- Pelayaran; 
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(v) Menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan 

(vi) Menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di Pelabuhan; 

(vii) Menyusun rencana induk pelabuhan, serta daerah 

(viii) Lingkungan kerja dan daerah lingkungan 

(ix) Kepentingan pelabuhan; 

(x) Mengusulkan tarif untuk ditetapkan menteri, atas 

(xi) Penggunaan perairan dan/atau daratan, dan fasilitas 

(xii) Pelabuhan yang disediakan oleh pemerintah serta jasa 

(xiii) Kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh otoritas 

(xiv) Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan 

(xv) Perundang-undangan; dan 

(xvi) Menjamin kelancaran arus barang. 

Sementaara itu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk 

melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan 

yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan 

Usaha Pelabuhan, Otoritas Pelabuhan mempunyai wewenang: 

(i) mengatur dan mengawasi penggunaan lahan daratan dan perairan 

pelabuhan; 

(ii) mengawasi penggunaan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah 

Lingkungan Kepentingan pelabuhan; 

(iii) mengatur lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan melalui pemanduan 

kapal; dan 

(iv) menetapkan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan. 

Tugas dan tanggung jawab unit penyelenggara pelabuhan adalah: 

(i) Menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam 
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(ii) Pelabuhan, dan alur-pelayaran; 

(iii) Menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi- Pelayaran; 

(iv) Menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan; 

(v) Memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan; 

(vi) Menyusun rencana induk pelabuhan, serta daerah 

(vii) Lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan; 

(viii) Menjamin kelancaran arus barang; dan 

(ix) Menyediakan fasilitas pelabuhan. 

Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan dibentuk untuk 1 

(satu) atau beberapa pelabuhan dan berperan sebagai wakil Pemerintah 

untuk memberikan konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha 

Pelabuhan untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang 

dituangkan dalam perjanjian. 

Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan diberi hak 

pengelolaan atas tanah dan pemanfaatan perairan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Aparat Otoritas Pelabuhan dan Unit 

Penyelenggara Pelabuhan merupakan pegawai negeri sipil yang mempunyai 

kemampuan dan kompetensi di bidang kepelabuhanan sesuai dengan kriteria 

yang ditetapkan. 

6.3.2. Prosedur Administrasi Pengelolaan Kawasan Pelabuhan  

6.3.2.1.  Sistem Aturan 

Pengelolaan pelabuhan memerlukan aturan yang memuat mengenai 

Tatanan Kepelabuhanan Nasional.  Aturan yangdiperlukan diantaranya  

yaitu: 



Laporan Akhir 
 
 

6- 24 
1 - 24 

(i) Penetapan lokasi, daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan 

kepentingan pelabuhan umum, pembangunan dan pengoperasian 

pelabuhan umum dan pelabuhan khusus. 

(ii) Pelaksanaan kegiatan di pelabuhan umum, pelayanan jasa  

kepelabuhanan di pelabuhan umum, usaha kegiatan penunjang 

pelabuhan, kerja sama. 

(iii) Tarif pelayanan jasa kepelabuhanan, hal-hal menyangkut pelabuhan 

khusus, ketentuan mengenai pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan 

luar negeri. 

(iv) Fasilitas penampung limbah di pelabuhan dan hal-hal menyangkut 

ganti rugi, untuk mengakomodasikan otonomi daerah di bidang 

kepelabuhanan yang keseluruhannya merupakan unsur penting dalam 

penyelenggaraan pelabuhan. 

6.3.2.2.  Sanksi-Sanksi  

Sanksi-sanksi yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan pelabuhan yaitu : 

(i) Sanksi terhadap perusakan fasilitas pelabuhan 

(ii) Sanksi terhadap tindakan illegal dalam operasional pelabuhan 

(iii) Sanksi terhadap aktivitas yang secara pidana tidak diperbolehkan 

6.3.3. Rekomendasi Perizinan Pengelolaan Kawasan Pelabuhan 

(i)  Rekomendasi dan perizinan dalam pengelolaan pelabuhan diperlukan 

agar pengelolaan pelabuhan  

(ii) Rekomendasi dan perizinan pembangunan pelabuhan dapat mencakup 

perizinan 

a. Izin membuat bangunan fasilitas di sisi air di daerah lingkungan 

kerja. 
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b. Izin pengerukan dan reklamasi di dalam daerah lingkungan kerja 

pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan 

c. Izin penetapan lokasi 

d. Izin usaha pokok dari instansi terkait; 

e. Izin  pengoperasian pelabuhan 

6.3.4. Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan  Pengelolaan Kawasan 

Pelabuhan 

Pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan pelabuhan sesungguh 

berbeda antar tipe pelabuhan yang ada. Namun demikian, setidaknya 

pemantauan dan evaluasi secara umum mencakup. 

(i)  Pemantauan dan penilaian terhadap kegiatan pembangunan, 

operasional dan pengembangan pelabuhan. 

(ii) Pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan daerah pantai. 

(iii) Pengawasan terhadap pelaksanaan aturan kepabeanan 

(iv) Pengawasan pelabuhan perikanan dilaksanakan sesuai dengan UU 

perikanan. 

6.4. Rencana Pengelolaan Kawasan Perikanan Tangkap  

6.4.1. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perikanan Tangkap 

6.4.1.1.  Sistem Tata Batas 

Tata batas pengelolaan kawasan perikanan tangkap dibagi menjadi dua zona 

penangkapan diantaranya: 

(i) Daerah Penangkapan Ikan I (0 – 4 mil) yang meliputi perairan pantai 

diukur dari permukaan air laut pada surut yang terendah pada setiap 

pulau sampai dengan 4 (empat) mil laut ke arah laut.   
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(ii) Daerah Penangkapan Ikan II (4 – 200 mil/ZEEI) yang meliputi daerah 

penangkapan ikan dengan batas perairan 4 mil ke arah laut hingga ke 

wilayah ZEEI Indonesia (200 mil laut). 

6.4.1.2. Sistem Kepemilikan 

Daerah pengelolaan perikanan tangkap dalam konteks ini merupakan daerah 

pengelolaan state property right, dimana telah didesentralisasikan 

pengelolaannya kepada daerah kabupaten/kota sejauh 4 mil laut dari batas 

permukaan air laut pada surut terendah pada setiap pulau, 4-12 mil laut 

merupakan hak pengelolaan wilayah provinsi, dan dari batas 12-200 mil laut 

merupakan hak pengelolaan pemerintah pusat. 

Mengingat bahwa Kota Bontang mempunyai hak pengelolaan terhadap 

perairan 0-4 mil laut, maka Pemerintah Kota Bontang mempunyai 

kewenangan untuk menetapkan daerah pengelolaan perikanan tangkap 

sesuai dengan daya dukung perairan setempat. 

Sifat sumberdaya ikan itu sendiri yang menjadi objek pengelolaan perikanan 

merupakan barang komunal (common goods) yang pemanfaatannya dapat 

diakses oleh setiap orang (open access) di lingkungan penduduk Kota 

Bontang.  Namun demikian, kendati open access dan common good, 

pemerintah Kota Bontang berhak menjaga keberlanjutan sumberdaya ikan 

di wilayah perairan Kota Bontang dengan menetapkan sistem kuota jumlah 

maksimal yang boleh ditangkap sesuai dengan daya dukung lingkungan 

perairan dalam menyediakan sumberdaya ikan secara alami. 

Adapun untuk pemanfaatan wilayah di atas 4 mil laut, maka pengelolaan 

perikanannya disesuaikan dengan sistem pengelolaan yang berlaku di wilayah 
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pengelolaan perikanan provinsi (hingga 12 mil laut) dan pemerintah pusat 

(hingga 200 mil laut). 

6.4.2. Prosedur Administrasi Pengelolaan Kawasan Perikanan Tangkap 

6.4.2.1.  Sistem Aturan 

Sesuai dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang, maka ruang kawasan 

untuk perikanan tangkap di wilayah 4 mil laut dibatasi oleh pemanfaatan 

perairan oleh sektor lainnya.  Sektor-sektor tersebut adalah sektor industri 

dengan jalur transportasi kapal dan zona-zona pendukungnya, dan sektor 

perikanan budidaya laut, khususnya rumput laut dan keramba jaring apung.   

Sehingga luasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah 4 mil laut bagi 

nelayan Bontang sangatlah terbatas.  Oleh karenanya kegiatan perikanan 

tangkap di wilayah 4 mil laut difokuskan bagi alat-alat tangkap pasif, seperti 

sero, bubu dan bagan apung.  Pengembangan alat tangkap pancing dan 

jaring insang, dapat dilakukan dengan jumlah terbatas untuk menangkap 

ikan-ikan domersal di dekat goba-goba karang dan terumbu karang.  

Sementara untuk alat tangkap aktif, seperti jaring, rawai tuna, trammel net 

dan bagan perahu direncanakan untuk dikembangkan di luar 4 mil laut. 

Secara umum aturan pengelolaan kawasan perikanan tangkap dilakukan 

untuk mengakomodir dan mengarahkan secara jelas mengenai daerah 

penangkapan ikan dan non ikan serta daerah sensitif terhadap penangkapan 

seperti jalur ruaya, habitat berkembangbiak, terdiri dari :  

(i) Daerah Penangkapan Ikan I (0 – 4 mil)  

a.   Pada daerah penangkapan ini, kapal yang digunakan adalah 

perahu tidak bermotor (Jukung dan Perahu Papan), perahu motor 
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tempel, dan kapal motor berukuran 5 s.d 10 GT dengan kecepatan 6 

s.d 10 knot. Perahu/Kapal digunakan pergi pulang (one day fishing) 

dari daerah penangkapan.  

b. Di wilayah 4 mil laut, tangkapan didominasi oleh jenis ikan pelagis 

kecil, demersal, dan pelagis besar.  Luas kawasan 4 mil laut ini 

untuk kegiatan perikanan tangkap mencapai 7.675,75 ha.  Luasan 

ini terbagi dua, yaitu 1) di wilayah sekitar Tihik-Tihik ke arah 

selatan sampai batas Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai 

Kartanegara seluas 6.536,8 ha dan 2) di sekitar Pulau Kedindingan 

ke arah barat sampai batas 4 mil laut Kota Bontang seluas 1.138,95 

ha (hasil analisis GIS, 2008).   

c. Alat penangkap ikan yang digunakan berdasarkan ikan target dan 

daerah penangkapan : 

§ Perairan pantai dengan substrat lumpur, lumpur campur pasir 

merupakan zona perikanan alat tangkap pasif, seperti sero 

(stake traps/guiding barriers, bila, belat, cager), bagan tancap 

(stationary lift net). Jarak antar alat penangkapan ikan, tidak 

kurang dari 200 m. 

§ Perairan pantai dengan perbedaan pasang surutnya sangat 

besar merupakan zona penangkapan ikan dengan alat 

penangkapan : sero. 

§ Perairan dengan dasar karang atau batu merupakan zona 

penangkapan ikan dengan alat penangkapan: muroami,  pancing 

dan berbagai jenis bubu (fishpot). 

§ Perairan pantai curam, agak dalam zona penangkapan ikan 

dengan alat penangkapan : pancing, bagan apung (mobile 

liftnet), sero gantung, bubu apung, dan lain-lain. 
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d. Pada ruang penangkapan 4 mil, kegiatan penangkapan 

direncanakan untuk menangkap ikan-ikan pelagis kecil, demersal 

dan pelagis besar.  Hal ini disebabkan potensi ketiga kelompok ikan 

tersebut ada di wilayah 4 mil laut perairan Kota Bontang.  Secara 

ekonomis atau permintaan pasar, maka ketiga kelompok ikan ini 

permintaan pasar baik lokal, regional dan internasional terus 

meningkat. 

e. Berdasarkan potensi kelompok ikan pelagis kecil, pelagis besar dan 

demersal yang ada serta kondisi perikanan tangkap di seluruh 

pesisir Kota Bontang, maka alat tangkap yang direncanakan 

untuk ditambah jumlahnya sehingga mencapai optimalisasi 

pemanfaatan sumberdaya yang ada adalah alat tangkap pancing 

dan jaring insang permukaan.  Pengembangan alat tangkap 

pancing dan jaring insang direncanakan untuk perbaikan teknologi 

penangkapan yang mengarah kepada motorisasi armada 

penangkapan.   

f. Perencanaan pengelolaan perikanan diarahkan kepada 

pengembangan teknologi penangkapan ikan demersal dengan 

penyediaan rawai dasar (bottom long line) dan jaring insang dasar 

(bottom gill net) untuk menangkap ikan-ikan demersal ukuran 

besar.   

g. Penggunaan alat tangkap yang dapat menangkap sumberdaya 

ikan pelagis kecil dalam jumlah besar, seperti bagan dan sero tidak 

disarankan untuk ditambah jumlahnya karena penempatan bagan 

dan sero mulai mengakibatkan kerusakan terumbu karang dan 

mengganggu jalur pelayaran laut.  Dalam hal ini sero dan bagan 

tancap yang ada akan ditertibkan dengan menempatkan pada 
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zona khusus atau pada zona-zona tertentu dengan kriteria dan 

aturan yang jelas.  Peran Dinas Kelautan dan Perikanan 

dibutuhkan dalam hal ini. 

(ii) Daerah Penangkapan Ikan II (4 – 200 mil/ZEEI) 

a. Daerah penangkapan ikan dengan batas perairan 4 mil laut hingga 

200 mil laut diatur dengan menggunakan klasifikasi peralatan 

kapal perikanan bermotor-dalam berukuran 20-200 GT yang 

menggunakan alat penangkap ikan.    

b. Perairan dangkal dapat digunakan alat penangkap, seperti : pukat 

udang, trawl, jaring insang permukaan, payang, pukat cincin, 

lampara, jaring insang, pancing ulur, rawai, pancing tonda, dan 

lain-lain. 

c. Perairan dalam  

- pukat cincin (purse seine) berukuran panjang maksimal 600 m 

dengan cara pengoperasian menggunakan 1 (satu) kapal 

(tunggal) yang bukan grup atau maksimal 1000 m dengan cara 

pengoperasian menggunakan 2 (dua) kapal ganda yang bukan 

grup; 

- tuna long line (pancing tuna) maksimal 1200 buah mata 

pancing; 

- jaring insang hanyut (drift gill net), berukuran panjang 

maksimal 2500 m; 

- rawai tuna, rawai cucut, rawai tegak lurus (vertical longline), 

pancing ulur (hand line), jaring insang hanyut, bubu hanyut 

(pakaja). 

Adapun beberapa pola umum pengelolaan perikanan Kota Bontang 
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mengikuti pola pengendalian pengelolaan yang diterapkan untuk 

mendukung tujuan pengelolaan yang telah ditetapkan dalam Undang-

Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu sebagai berikut: 

(i)  Perlu dilakukan registrasi nelayan 

a. Setiap nelayan diwajibkan memilki Kartu Tanda Nelayan (KTN). 

Hanya nelayan tradisional dan komersial yang memiliki KTN yang 

boleh melakukan aktivitas penangkapan ikan di perairan laut Kota 

Bontang dan perairan provinsi dan ZEEI.  

b. Setiap nelayan andon yang akan melakukan kegiatan penangkapan 

ikan di perairan laut Kota Bontang harus memiliki Kartu Tanda 

Nelayan Andon (KTNA). Penerbitan KTN dan KTNA dilakukan 

dalam jumlah terbatas. 

(ii) Perlu dilakukan upaya pengendalian zona penangkapan 

a. Wilayah perairan Kota Bontang, perairan Provinsi Kaltim dan 

perairan ZEEI mempunyai dua jalur penangkapan ikan, yaitu Jalur 

Penangkapan I dan Jalur Penangkapan II. 

b. Jalur Penangkapan Ikan I, yang meliputi perairan pantai yang 

diukur dari permukaan air surut terendah pada setiap pulau 

sampai dengan 6 mil ke arah laut dan dibagi menjadi 2 (dua) sub 

Jalur, yaitu Sub Jalur Penangkapan Ikan I-A yang meliputi perairan 

pantai yang diukur dari permukaan air laut pada surut yang 

terendah sampai dengan 3 (tiga) mil laut dan Sub Jalur 

Penangkapan Ikan I-B meliputi perairan pantai di luar 3 (tiga) mil 

laut sampai dengan 6 (enam) mil laut. 

c. Jalur Penangkapan Ikan II meliputi perairan di luar Jalur 

Penangkapan Ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut ke 
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arah laut. Di setiap jalur penangkapan ikan di Perairan Selat 

Makassar kapal atau perahu penangkapan ikan dilarang 

beroperasi kecuali memenuhi persyaratan berikut: 

1. Pada Jalur Penangkapan Ikan I-A, alat dan kapal 

penangkapan ikan yang diperbolehkan beroperasi adalah alat 

penangkap ikan yang menetap, alat penangkap ikan tidak 

menetap yang tidak dimodifikasi, dan kapal perikanan tanpa 

motor dengan ukuran panjang keseluruhan tidak lebih dari 10 

m. 

2. Pada Jalur Penangkapan Ikan I-B, alat dan kapal 

penangkapan ikan yang diperbolehkan beroperasi adalah alat 

penangkap ikan tidak menetap yang dimodifikasi, kapal 

perikanan yang terdiri dari tanpa motor dan atau bermotor-

tempel dengan ukuran panjang keseluruhan tidak lebih dari 10 

m, bermotor tempel dan bermotor-dalam dengan ukuran 

panjang keseluruhan maksimal 12 m atau berukuran 

maksimal 5 GT dan atau, pukat cincin (purse seine) berukuran 

panjang maksimal 150 m, serta jaring insang hanyut (drift gill 

net) ukuran panjang maksimal 1 000 m. 

3. Semua kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang 

diperbolehkan beroperasi di Sub Jalur Penangkapan Ikan I-A 

boleh dioperasikan pada Sub Jalur Penangkapan Ikan I-B. 

4. Pada Jalur Penangkapan Ikan II, kapal perikanan yang boleh 

beroperasi adalah kapal perikanan bermotor-dalam 

berukuran maksimal 60 GT dan kapal perikanan dengan 

menggunakan alat penangkap ikan: pukat cincin (purse seine) 

berukuran panjang maksimal 600 m dengan cara 



Laporan Akhir 
 
 

6- 33 
1 - 33 

pengoperasian menggunakan 1 (satu) kapal (tunggal) yang 

bukan grup atau maksimal 1 000 m dengan cara 

pengoperasian menggunakan 2 (dua) kapal ganda yang bukan 

grup, pancing tuna (tuna long line) maksimal 1 200 buah mata 

pancing, dan jaring insang hanyut (drift gill net) berukuran 

panjang maksimal 2 500 m. 

5. Setiap Kapal Perikanan yang beroperasi di Jalur Penangkapan 

Ikan II, wajib diberi tanda pengenal dengan mengecat minimal 

¼ (seperempat) lambung kiri dan kanan dengan warna oranye. 

6. Semua kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang 

diperbolehkan beroperasi di Jalur Penangkapan Ikan I boleh 

diopersikan pada Jalur Penangkapan Ikan II. 

7. Dikecualikan dari ketentuan Jalur-Jalur Penangkapan Ikan 

tersebut di atas adalah kapal perikanan bermotor yang 

melakukan kegiatan penelitian, survei, eksplorasi dan latihan 

penangkapan ikan yang telah memperoleh persetujuan dari 

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. 

(iii) Perlu dilakukan upaya pengendalian Kapal, dimana setiap kapal 

penangkapan ikan harus diperiksa, didaftarkan dan memiliki ijin 

sebelum memulai operasi. Penggantian kapal penangkapan ikan dengan 

kapal yang berbobot lebih tinggi hanya diijinkan dengan ijin tertulis dari 

Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang. 

(iv) Perlu dilakukan upaya pengendalian alat penangkapan ikan 

a. Semua alat penangkapan ikan harus memiliki ijin penangkapan 

dan harus diperbaharui setiap tahun. Semua alat penangkap ikan 

yang dipergunakan pada setiap Jalur Penangkapan Ikan wajib 
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diberi Tanda Pengenal Alat Penangkap Ikan. Ketentuan mengenai 

penggunaan Tanda Pengenal Alat Penangkap Ikan ditetapkan 

lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian 

Kota Bontang. 

b. Jaring insang dengan ukuran mata jaring kurang dari 25 mm (1 

inch) dan purse seine dengan ukuran mata jaring kurang dari 75 

mm (3 inch) dilarang untuk dioperasikan di semua Jalur 

Penangkapan Ikan, kecuali pukat teri dan jaring angkat (lift net). 

Ukuran minimum mata jaring pada kantong pukat ikan dan 

sejenisnya yang boleh dipergunakan adalah 38 mm. 

c. Alat penangkapan ikan yang menggunakan arus listrik, cahaya 

lampu dengan daya > 30 Kw, racun dan bahan peledak dilarang 

digunakan di perairan Kota Bontang dan Selat Makassar. 

(v) Perlu ditetapkan dengan segera Daerah Perlindungan Laut (DPL) Kota 

Bontang, dimana hal ini dilakukan untuk menjamin kelestarian sumber 

daya ikan.  DPL berguna untuk menjaga daerah agar tetap menjaga 

daerah pemijahan dan atau pembesaran hewan-hewan air yang 

terancam punah. Di wilayah zona inti daerah perlindungan laut ini 

dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan. 

6.4.2.2.  Sanksi-Sanksi  

Setiap pelanggaran yang dilakukan akan dikenakan sanksi sesuai dengan 

proporsi pelanggaran secara adil dan tidak pandang bulu.  Beberapa sanksi 

yang perlu disepakati untuk menjadi perhatian bersama agar kepatuhan dan 

penegakan hukum dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, diantaranya 

adalah: 
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(i) Sanksi administratif berupa pencabutan ijin melakukan usaha 

penangkapan ikan, baik secara perorangan maupun kelompok atau 

perusahaan 

(ii) Sanksi perdata berupa penyitaan terhadap properti perikanan 

pelanggar dan tuntutan ganti rugi yang besarannya ditentukan sesuai 

dengan proporsi pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan akibat 

pelanggaran tersebut 

(iii) Sanksi pidana berupa penahanan terhadap pelanggar dan baginya juga 

diberikan tuntutan ganti rugi yang besarannya disesuaikan dengan 

jenis pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkannya secara adil dan 

proporsional. 

(iv) Setiap beban biaya dan dana yang diperoleh dari adanya konsekuensi 

sanksi tersebut, sebesar-besarnya diperuntukkan bagi upaya 

pengelolaan sumberdaya perikanan secara terpadu dan berkelanjutan, 

termasuk program rehabilitasi, re-stocking dan pelestarian sumberdaya 

ikan. 

6.4.3. Rekomendasi Perizinan Pengelolaan Kawasan Perikanan Tangkap 

Perizinan pengelolaan kawasan perikanan tangkap secara administratif 

dapat diajukan kepada Dinas perikanan, kelautan dan pertanianKota 

Bontang dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 

(i) Pengelolaan kawasan perikanan tangkap komunal dapat diberikan 

kepada masyarakat setempat yang memiliki kesungguhan untuk 

berpartisipasi aktif dalam pengelolaan kawasan perlindungan laut yang 

ditetapkan oleh pemerintah daerah.  Kepada komunitas sekitar ini, 

diberikan kewenangan untuk menjadi pengelola kawasan dan mengatur 

sistem pengelolaan dengan mengedepankan aspek pelestarian 
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habitat dan sumberdaya ikan sebagai yang paling utama harus 

ditegakkan, sedangkan untuk pemanfaatan sumberdaya ikan dibatasi 

dengan cara penangkapan yang ramah lingkungan dengan 

memperhitungkan tingkat ukuran ikan yang boleh ditangkap adalah 

ikan dewasa yang telah tumbuh maksimal. 

(ii) Pemberian ijin usaha penangkapan ikan hanya diberikan bagi 

masyarakat dan atau kelompok masyarakat dan atau perusahaan yang 

akan melakukan upaya penangkapan dengan menerapkan prinsip 

keberlanjutan sumberdaya.  Dalam konteks ini, terdapat beberapa 

ukuran pertimbangan yang harus dipenuhi, seperti jenis dan ukuran 

kapal, jenis dan selektifitas alat tangkap, kapasitas penangkapan, daerah 

operasi penangkapan, jumlah ABK dan sebagainya. 

6.4.4. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan  Pengelolaan Kawasan 

Perikanan Tangkap 

Pengawasan dan penegakan hukum dalam pemanfaatan sumber daya ikan 

merupakan salah satu kegiatan dalam rangka pengelolaan sumber daya Ikan 

yang bertanggungjawab, selain kegiatan pengendalian dan pemantauan. 

Pengawasan dan penegakan hukum dilakukan terhadap para pemanfaat 

sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan dan atau pengangkutan 

ikan, maupun kegiatan yang terkait dengan sumber daya ikan tersebut. 

6.4.4.1.  Landasan Operasional Pengawasan Sumber Daya Ikan 

Beberapa peratuan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan 

pengawasan antara lain adalah sebagai berikut: 

(i) UNCLOS (United Nation on The Law of The Sea), 1982 
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(ii) Code of Conduct for Responsilble Fisheries (Food and Agriculture 

Organization), 1995 

(iii) Undang Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Eksklusif Ekonomi 

Indonesia (ZEEI). 

(iv) Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. 

(v) Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1984 tentang Pengelolaan 

Sumberdaya di Zona Eksklusif Ekonomi Indonesia. 

(vi) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2002 tentang Usaha Perikanan. 

(vii) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP. 

58/MEN/2001 tentang Tatacara Pelaksanaan Pengawasan Berbasis 

Masyarakat (SISWASMAS) 

(viii) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 

KEP.02/MEN/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan 

Penangkapan Ikan. 

(ix) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 

KEP.03/MEN/2002 tentang Log Book Penangkapan dan Pengangkutan 

Ikan 

(x) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 

KEP.29/MEN/2003 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan. 

(xi) Peraturan Daerah yang terkait dengan usaha perikanan serta 

Peraturan Perundangan lainnya, termasuk kearifan lokal. 

6.4.4.2. Pengawasan Penangkapan dan Pengangkutan Ikan 

Pengawasan penangkapan dan atau pengangkutan ikan dilakukan terhadap 

kegiatan operasional kapal perikanan yang meliputi ketentuan sebagai 

berikut: 

(i) Pelabuhan Pangkalan/Muat/Bongkar/Singgah 
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a. Dalam melakukan kegiatan penangkapan dan atau pengangkutan 

ikan, setiap trip operasional kapal perikanan, wajib 

berpangkalan/melapor di pelabuhan/pangkalan/muat/bongkar/ 

singgah yang telah tercantum dalam SPI (Surat Penangkapan 

Ikan) atau SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan). 

b. Pada saat kedatangan atau keberangkatan kapal ke atau dari 

pelabuhan pangkalan/muat/bongkar/singgah, dilakukan 

pemeriksaan oleh Pengawas Perikanan terhadap kelengkapan dan 

keabsahan dokumen perizinan dan kelayakan teknis terhadap 

kapal, alat penangkap ikan, dan alat bantu penangkapan. Dari 

pemeriksaan tersebut dapat diketahui apakah dalam kenyataan 

yang ditemui sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam 

SPI/SIKPI. 

(ii) Penerapan LBP (Log Book Perikanan) dan LLO (Lembar Laik 

Operasional) 

a. Setiap kedatangan kapal perikanan di pelabuhan 

pangkalan/muat/bongkar/singgah, sebelum kapal 

membongkar/memuat ikan hasil tangkapan atau ikan yang 

diangkut, nakhoda wajib menyerahkan formulir A Log Book 

Perikanan dan dokumen perizinan usaha perikanan (IUP, APIA, 

SPI, SIKPI) kepada Pengawas Perikanan, untuk dilakukan 

pemeriksaan terhadap jenis, jumlah dan ukuran ikan yang 

ditangkap/diangkut, kelengkapan dan keabsahan dokumen 

perizinan maupun spesifikasi teknis kapal perikanan, dan alat 

penangkapan ikan serta alat bantu penangkapan yang digunakan. 

b. Pada saat kapal perikanan akan berangkat untuk melakukan 

penangkapan atau pengangkutan ikan, harus memperoleh LLO 
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(Lembar Laik Operasional) dan form A Log Book Perikanan dari 

pengawas perikanan. LLO harus berada di atas kapal, dan 

tembusannya digunakan sebagai persyaratan memperoleh SIB 

(Surat Izin Berlayar) yang dikeluarkan oleh Syahbandar (sesuai 

Radiogram Ditjen Perhubungan Laut ke seluruh Kantor ADPEL di 

Indonesia, bahwa SIB kapal perikanan dapat diberikan oleh 

Syahbandar setelah ada LLO yang dikeluarkan oleh Pengawas 

Perikanan). 

(iii) Perijinan Usaha Perikanan 

a. IUP (copy asli), SPI/SIKPI (asli), stikcker barcode, dan tanda lunas 

PHP, merupakan satu kesatuan perizinan usaha perikanan yang 

melekat di setiap kapal perikanan dan harus selalu berada di atas 

kapal perikanan. Apabila di atas kapal tidak ditemukan SPI/SIKPI 

asli, maka dapat dianggap bahwa kapal perikanan tersebut 

melakukan kegiatan tanpa izin. 

b. Pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan dokumen-dokumen 

tersebut dilakukan secermat mungkin, meliputi keaslian dokumen 

(tidak palsu), masa berlaku izin, serta kesesuaian antara IUP dan 

SPI/SIKPI. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran, 

maka dianggap merupakan pidana perikanan serta pidana umum 

(apabila ditemukan izinnya adalah palsu), dan dilakukan proses 

pemberkasan perkara lebih lanjut. 

c. Bagi perahu/kapal yang menurut peraturan perundang-undangan 

tidak diwajibkan untuk memiliki izin, perlu juga dibuat sistem 

pendataannya, yakni dengan dilakukan pencatatan. Bagi 

perahu/kapal yang sudah tercatat diberikan bukti tertulis yang 

sekaligus dapat dianggap sebagai dokumen perizinan. Jika 
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perahu/kapal yang kecil jumlahnya cukup banyak maka akan 

berpengaruh dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang akan 

dilakukan. 

(iv) Penggunaan Dokumen Surat Kapal yang diterbitkan Ditjen 

Perhubungan Laut 

Pemeriksaan dokumen-dokumen tersebut (Surat Ukur, Skep kapal SN, 

Gross Akte, Pas Tahunan) dicocokan dengan spesifikasi teknis dari fisik 

kapal (Gros Akte, Nomor Mesin, Palka, fisik kapal lainnya) yang 

selanjutnya disesuaikan dengan SPI/ SIKPI. Apabila dijumpai 

ketidaksesuaian antara kenyataan fisik dengan izin, perlu dicurigai dan 

diambil langkah-langkah seperlunya, dan dikoordinasikan lebih lanjut 

dengan instansi terkait sesuai kewenangannya. Banyak kasus bahwa 

ukuran kapal yang tercantum dalam dokumen kapal jauh berbeda 

dengan kenyataan fisiknya. Hal ini terjadi karena untuk memudahkan 

dalam memperoleh dokumen kapal, dan kondisi tersebut dapat 

menyesatkan pada saat penyusunan rencana pengelolaan perikanan. 

(v) Penggunaan Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan 

Setiap kapal perikanan telah ditentukan jenis, ukuran dan jumlah alat 

penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang boleh 

digunakan sebagaimana yang tercantum dalam SPI, Khusus kapal 

Pukat Udang maka alat penangkap ikan tersebut harus dilengkapi 

dengan Alat Pemisah Ikan (TED/API). Untuk alat tangkap gill net, 

panjangnya dibatasi maksimal 2 500 meter, dan lain-lain alat tangkap 

sesuai dengan spesifikasinya, termasuk jaring arad atau lampara dasar. 

(vi) Jumlah, Komposisi dan Penggunaan Dokumen Anak Buah Kapal 
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Jumlah dan komposisi ABK, terutama ABK Asing, yang diizinkan, perlu 

dilakukan pengecekan terhadap kesesuaiannya dengan mengacu pada 

dokumen SPI/SIKPI, DAHSU-KIM dan IKTA. Pelanggaran terhadap 

jumlah dan komposisi ABK Asing merupakan pelanggaran dan perlu 

dikoordinasikan dengan instansi terkait sesuai kewenangannya 

(Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Tenaga kerja dan 

Transmigrasi). Selain jumlahnya, daftar nama ABK juga perlu ada. 

Kegunaan dari daftar nama tersebut adalah untuk keperluan jika terjadi 

kecelakaan di laut. 

(vii) Daerah Operasi Penangkapan dan Jalur Penangkapan. 

a. Kapal penangkap ikan dalam operasionalnya diiizinkan melakukan 

kegiatan penangkapan di 2 (dua) wilayah pengelolaan perikanan 

serta dibatasi dengan ketentuan jalur penangkapan. Wilayah 

pengelolaan perikanan di Indonesia dikelompokkan menjadi 11 

(sebelas) wilayah pengelolaan.  

b. Khusus kapal perikanan dengan izin pusat, diperbolehkan untuk 

beroperasi di perairan lebih dari 12 mil, sedangkan khusus pukat 

udang, dibatasi pada daerah dengan 1300 BT ke arah timur dan 

dibatasi Isobath 10 m. Jenis alat tangkap dan ukuran kapal yang 

boleh dioperasikan di setiap jalur penangkapan adalah sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

c. Dengan demikian, dalam perencanaan pengelolaan perikanan perlu 

ditetapkan batas-batas yang jelas dari wilayah laut dan sumber 

daya ikan yang akan dikelola, sehingga akan mempermudah dalam 

pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum. 

(viii) Pemasangan Sistem Pemantauan Kapal (Vessel Monitoring 

System/VMS) 
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a. Sesuai dengan ketentuan yang ada, sejak tahun 2003 diwajibkan 

bagi seluruh kapal perikanan dengan izin pusat untuk memasang 

transmiter (VMS) di kapal tersebut. 

b. Untuk tahap awal ketentuan tersebut diberlakukan bagi kapal 

perikanan asing, kapal perikanan eks asing, kapal pukat udang, 

kapal pukat ikan, dan kapal berukuran di atas 100 GT. 

c. Fungsi dari pemasangan transmitter VMS adalah untuk 

memantau pergerakan kapal perikanan yang telah memperoleh izin 

sehingga dapat diketahui apakah kapal tersebut beroperasi pada 

daerah penangkapan yang telah diberikan atau tidak. 

d. Kapal yang telah terpasang VMS apabila tidak mengaktifkan 

transmiternya sesuai ketentuan yang berlaku, dikenakan sanksi 

administrasi berupa peringatan/teguran tertulis dan dapat 

ditindaklanjuti dengan pencabutan SPI/SIKPI untuk kapal yang 

bersangkutan. 

e. Selain itu, penerapan penandaan kapal juga sangat baik untuk 

diterapkan dalam rangka memudahkan dalam pelaksanaan 

pengawasan dan penegakan hukum. Penandaan kapal dapat 

didasarkan pada jenis alat tangkap, jalur penangkapan, maupun 

asal kapal. Akan lebih baik jika penandaan kapal tersebut dilengkapi 

dengan penggunaan tanda panggilan (call sign) kapal, dimana 

untuk setiap kapal akan memiliki panggilan kapal yang berbeda-

beda dan tercantum di lambung kapal, selain nama kapalnya. 

6.4.4.3. Operasional Pengawasan 

Operasional pengawasan dapat dilakukan di pelabuhan ataupun di tengah 

laut atau tempat lainnya dengan uraian sebagai berikut : 
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(i) Pengawasan kapal perikanan yang dilakukan di pelabuhan 

pangkalan/muatan/bongkar (Pelabuhan Perikanan, Pelabuhan Umum, 

Pelabuhan Swasta dan tempat lain sebagai aktivitas kapal perikanan) 

meliputi : 

a.  Sistem pengawasan berupa kewajiban penerapan Log Book 

Perikanan (LBP) bagi setiap trip (operasional) kapal perikanan. 

b.  Dengan LBP maka Pengawas Perikanan akan dapat menilai 

kelayakan administrasi dan teknis kapal perikanan yang 

dituangkan dalam bentuk Lembar Laik Opersional (LLO). 

c.  LLO digunakan sebagai syarat mutlak untuk penerbitan Surat Izin 

Berlayar (SIB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar. 

d.  Indikasi pelanggaran dalam penerapan LBP, ditindaklanjuti 

dengan pemberian sanksi administrasi (peringatan dan 

pencabutan izin). 

(ii) Pengawasan penangkapan dan atau pengangkutan ikan yang dilakukan 

di laut pada saat melakukan kegiatan penangkapan di wilayah 

perikanan, terdiri dari: 

a.  Pengawasan dengan melakukan patroli dan Pemantauan secara 

berkala dengan menggunakan kapal pengawas, penerapan Vessel 

Monitoring System, penggunaan radar, dan bahkan pemantauan 

dengan menggunakan pesawat udara. 

b.  Mengikutsertakan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan 

pengawasan (SISWASMAS) dan melaporkan kepada aparat terkait 

secara langsung dan atau dengan bantuan alat komunikasi. 
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c.  Operasi pengawasan bersama instansi terkait (POLAIR, TNI AL). 

d.  Menindaklanjuti indikasi pelanggaran yang ditemukan, dengan 

pemberian sanksi administrasi (peringatan dan pencabutan izin), 

dan penyidikan jika terdapat pelanggaran pidana perikanan. 

(iii) Pengawasan penangkapan dan atau pengangkutan ikan di laut dengan 

menempatkan pengamat (observer) di atas kapal perikanan. Yang dapat 

bertindak sebagai observer adalah siswa, petugas dinas, peneliti, 

Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lain-lain. Tugas observer adalah 

melihat, mengamati dan mencatat kegiatan penangkapan dan atau 

pengangkutan oleh kapal perikanan yang diikutinya. 

6.4.4.4. Pelaksana Pengawasan 

(i) Aparat pelaksana pengawasan pada saat kapal di pelabuhan maupun 

pada saat operasional di laut, dilakukan oleh Pengawas Perikanan (baik 

yang belum maupun yang sudah berstatus PPNS), Kelompok 

Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), POLAIR dan TNI AL. 

(ii) Aparat dari instansi terkait yang juga diperlukan untuk mendukung 

operasional pengawasan meliputi: TNI AU, ADPEL Pelabuhan atau 

Syahbandar, Petugas Bea dan Cukai, Petugas Imigrasi, 

DEPNAKERTRANS. 

(iii) Pengawas Perikanan sebagai aparat fungsional pengawasan, 

seharusnya tersebar di beberapa Pelabuhan Perikanan dan Dinas 

Perikanan, serta diharapkan dapat berkoordinasi dengan instansi 

terkait. Hingga saat ini belum di semua pusat kegiatan perikanan telah 

ditempatkan Pengawas Perikanan. 

6.5. Rencana Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya  
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6.5.1. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya 

6.5.1.1.  Sistem Tata Batas 

Pengelolaan kawasan perikanan budidaya dibagi menjadi empat zona 

pengelolaan, yaitu: 

(i) Zona perikanan budidaya tambak yang meliputi tambak eksisting dan 

tidak menambah area tambak di luar area tambak saat ini.   

(ii) Zona perikanan budidaya ikan dan rumput laut yang meliputi daerah-

daerah di sekitar pemukiman di Pulau Gusung, Melahing, Tihik-tihik, 

Selangan dan Pagung. 

6.5.1.2.  Sistem Kepemilikan 

Sistem kepemilikan usaha budidaya di Kota Bontang dibagi menjadi dua 

kategori, yaitu: 

(i) Kepemilikan bersifat hak individual (private property right).  Jenis 

kepemilikan seperti ini biasanya merupakan kepemilikan lahan atau 

areal budidaya tambak dan daerah budidaya ikan laut dengan 

menggunakan keramba jaring tancap.  Kepemilikan lahan dan area 

budidaya ini bersifat individu, karena memang dimiliki secara individual 

dan kepadanya diberikan sertifikat dan atau bentuk legal kepemilikan 

lainnya. 

(ii) Kepemilikan bersifat hak komunal (communal property right) dalam 

pengelolaan kawasan budidaya ini biasanya berlaku bagi areal budidaya 

rumput laut.  Namun demikian, sifat komunal ini juga terdesentralisasi 

secara langsung bagi anggota masyarakat yang melakukan budidaya, 

misalnya masyarakat Melahing mempunyai hak pengelolaan dan 
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pemanfaatan sebuah area atau ruang laut untuk dijadikan sebagai areal 

budidaya rumput laut masyarakat Melahing, sehingga secara tidak 

langsung areal tersebut tidak dapat lagi digunakan anggota komunitas 

lainnya untuk menjadikannya sebagai area budidayanya. 

6.5.2.  Prosedur Administrasi Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya  

6.5.2.1. Sistem Aturan 

A.  Kawasan Budidaya Tambak 

Pengelolaan kawasan budidaya tambak didesain dengan melihat beberapa 

persyaratan sebagai berikut: 

(i) Ketersediaan areal dengan luasan yang cukup memadai, minimal luas 

hamparan (kawasan) areal tanam minimal 50 ha 

(ii) Tersedianya air dalam jumlah dan mutu yang memadai 

(iii) Kesesuaian untuk penerapan teknologi anjuran 

(iv) Tersedianya tenaga kerja yang bertempat tinggal dekat dengan lokasi 

budidaya air payau 

(v) Tersedianya sarana dan fasilitas penunjang (mulai dari pembenihan, 

gudang penampungan hasil, pengolahan dan pemasaran)  

(vi) Efisiensi usaha 

Sesuai dengan arahan untuk budidaya tambak, maka pada kawasan 

budidaya tambak dilakukan revitalisasi lahan tambak yang sudah ada dan 

tidak ada pengembangan wilayah usaha atau percetakan tambak baru.  Luas 

lahan tambak eksisting adalah seluas 135,6 ha (Analisis GIS, 2008).  Dari luas 

lahan tersebut dilakukan pendataan kondisi dan permasalahan teknis lahan 

tambak yang ada.  Revitalisasi lahan tambak mencakup: 
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(i) perbaikan lahan dan fisik tambak,  

(ii) perbaikan layout tambak, menyangkut posisi inlet dan outlet 

(iii) revegetasi ekosistem mangrove di sekitar kawasan tambak 

(iv) perlakuan terhadap air masuk dan keluar 

(v) penyiapan komoditas tahan penyakit 

(vi) penyediaan saprodi yang murah 

(vii) penyiapan rantai pemasaran khususnya pasar ekspor  

(viii) penguatan modal usaha 

(ix) penyuluhan dan pendampingan teknis 

B.  Kawasan Budidaya Laut (Keramba dan Rumput Laut)  

Kebijakan rencana pengelolaan kawasan budidaya laut disesuaikan dengan 

kriteria dan arahan pengembangannya.  Pengelolaan kawasan perikanan 

budidaya laut ini diantaranya diatur sebagai berikut: 

(i) Ketersediaan areal dengan luasan yang cukup memadai, minimal luas 

hamparan (kawasan) areal tanam minimal 25 ha.   

(ii) Terlindung sepanjang tahun  

(iii) Tersedianya air dalam jumlah dan mutu yang memadai 

Luas lahan optimal untuk keramba jaring apung dan atau keramba tancap 

per unit adalah 100 m2 = 0,01 ha (karamba jaring apung ukuran 12 x 8 m2 

dengan rumah jaga/gudang dan 6 kantong pemeliharaan).  Sementara long 

line untuk usaha rumput laut skala rumah tangga membutuhkan luas 

sekitar 500 m2 (0,05 ha).   

Khususnya untuk keramba jaring apung, maka diperlukan kedalaman 

perairan > 7 meter.  Dari luas lahan perairan potensial yang ada, maka 

diambil luas sebesar 60% untuk usaha budidaya dan 40% sisanya digunakan 
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untuk menjaga kondisi lingkungan dan perairan serta jarak antar usaha 

budidaya.   

Dalam hal ini belum dilakukan perhitungan banyaknya bahan organik yang 

akan dihasilkan dari kegiatan budidaya, sehingga pemanfaatan lahan 

diusahakan hanya 60% saja sampai diketahui jumlah bahan organik yang 

dihasilkan dan daya dukung lingkungan.  Berdasarkan nilai ekonomis 

sumberdayanya, maka budidaya karamba jaring apung dan long line menjadi 

prioritas dibandingkan keramba tancap. 

Luasan potensial pengembangan budidaya laut adalah seluas 448,7 ha 

(Analisis GIS, 2008).  Berdasarkan arahan pengembangan di atas, maka luas 

yang diusahakan adalah sebesar 60% dari luas potensial, yaitu sebesar 448,7 

ha x 60% = 269,22 ha.  Penetapan luas usaha budidaya laut 60% dari luas 

potensialnya disebabkan: 

(i) Menjaga kondisi lingkungan dan perairan; dalam hal ini belum 

dilakukan perhitungan banyaknya bahan organik yang akan dihasilkan 

dari kegiatan budidaya, sehingga pemanfaatan lahan diusahakan hanya 

40% saja sampai diketahui jumlah bahan organik yang dihasilkan dan 

daya dukung lingkungan. 

(ii) Jarak antar usaha budidaya.   

(iii) Buffering (sempadan) dari wilayah alur pelayaran kapal industri untuk 

menghindari akibat gelombang yang ditimbulkan oleh pergerakan kapal 

besar dan kapal rakyat. 

(iv) Buffering (sempadan) dari wilayah alur pelayaran kapal rakyat dimana 

lokasi budidaya rumput laut harus menyediakan luasan tertentu untuk 

alur pelayaran rakyat tanpa adanya bentangan long line rumput laut 

yang menghalangi atau menutupi jalur pelayaran. 



Laporan Akhir 
 
 

6- 49 
1 - 49 

(v) Buffering (sempadan) dari wilayah yang secara oseanografi dapat 

membawa pencemaran dari wilayah daratan/pemukiman.  

(vi) Jarak dari lokasi industri. 

Berdasarkan luas yang akan dikembangkan, maka untuk keramba jumlah 

unit yang dapat dikembangkan seluruhnya adalah sebanyak 26.922 unit (1 

unit = keramba jaring apung ukuran 12 x 8 m2 dengan rumah jaga/gudang dan 

6 kantong pemeliharaan).  Berdasarkan data dari Dinas perikanan, kelautan 

dan pertanianKota Bontang, jumlah keramba sampai tahun 2007 adalah 

sebanyak 434 unit, sehingga apabila seluruh wilayah potensial budidaya laut 

dikembangkan untuk keramba, jumlah unit yang ditambah ada sebanyak 

26.488 unit. 

Sementara pengembangan budidaya rumput laut jumlah keseluruhan unit 

yang dapat dikembangkan adalah sebanyak 5.384 unit.  Kondisi tahun 2007 

menunjukkan luasan usaha rumput laut ada seluas 83,5 ha atau 1.670 unit, 

sehingga untuk optimalisasi luas potensial yang ada, jumlah unit rumput 

laut yang dapat ditambah adalah sebanyak 3.714 unit. 

Komoditas akuakultur yang akan dikembangkan di Kota Bontang mencakup 

spesies budidaya laut (marikultur) mengingat sumberdaya alam Kota 

Bontang ini yang sebagian besar didominasi oleh perairan laut. 

Budidaya keramba akan mengembangkan komoditas yang dikelompokkan 

dalam golongan ikan (finfish), yang umumnya didominasi oleh ikan karang 

(coral reef fish) seperti ikan kerapu macan, ikan kerapu bebek, ikan kerapu 

lumpur, ikan kakap putih, ikan sunu (lodi), ikan baronang dan sebagainya.   

Ketersediaan benih menjadi faktor kunci dalam pengembangan budidaya 

keramba.  Sebagai contoh apabila pembesaran komoditas kerapu yang 
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dikembangkan, maka setiap unit membutuhkan 800 ekor sehingga jumlah 

benih yang dibutuhkan adalah sebanyak 4.307.200 ekor benih kerapu.  Apabila 

komoditas lainnya yang dikembangkan, disesuaikan dengan karakteristik 

komoditas masing-masing, menyangkut luasan optimal bagi tumbuh dan 

kembangnya. 

Pengembangan komoditas budidaya rumput laut adalah berupa algae yang 

mencakup rumput laut jenis Euchema cottonii dan Gracilaria sp.   

Permasalahan benih dalam kegiatan budidaya rumput laut tidak terlalu 

prioritas, karena sistem teknologi budidaya yang dikembangkan adalah tidak 

semua rumput laut dipanen, akan tetapi juga disiapkan sebagai benih bagi 

siklus usaha berikutnya.  Fokus utama dari usaha budidaya rumput laut ini 

adalah pada pengaturan masa tanam dan masa panen yang dihubungkan 

dengan pemasaran dan kontinuitas ketersediaan rumput laut bagi 

konsumen. 

6.5.2.2. Sanksi-Sanksi  

Setiap pelanggaran yang dilakukan harus dikenakan sanksi sesuai dengan 

proporsi pelanggaran secara adil dan tidak pandang bulu.  Beberapa sanksi 

yang perlu disepakati untuk menjadi perhatian bersama agar kepatuhan dan 

penegakan hukum dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, diantaranya 

adalah: 

(i) Sanksi administratif berupa pencabutan ijin melakukan usaha budidaya, 

baik secara perorangan maupun kelompok atau perusahaan 

(ii) Sanksi perdata berupa penyitaan terhadap properti perikanan 

pelanggar dan tuntutan ganti rugi yang besarannya ditentukan sesuai 

dengan proporsi pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan akibat 

pelanggaran tersebut 
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(iii) Sanksi pidana berupa penahanan terhadap pelanggar dan baginya juga 

diberikan tuntutan ganti rugi yang besarannya disesuaikan dengan 

jenis pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkannya secara adil dan 

proporsional. 

(iv) Setiap beban biaya dan dana yang diperoleh dari adanya konsekuensi 

sanksi tersebut, sebesar-besarnya diperuntukkan bagi upaya 

pengelolaan lingkungan pesisir dan laut secara terpadu dan 

berkelanjutan, termasuk program rehabilitasi dan pelestarian hutan 

mangrove, terumbu karang dan padang lamun serta peningkatan 

kualitas lingkungan perairan. 

6.5.3. Rekomendasi Perizinan Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya 

Perizinan pengelolaan kawasan perikanan budidaya secara administratif 

dapat diajukan kepada Dinas perikanan, kelautan dan pertanianKota 

Bontang dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 

(i) Masyarakat dapat meminta penerbitan ijin usaha budidaya kepada 

instansi terkait selama usaha tersebut tidak memberikan dampak 

negatif terhadap lingkungan sekitarnya. 

(ii) Pemberian ijin usaha budidaya disesuaikan dengan kemampuan dan 

daya dukung lahan yang tersedia, terutama bagi penerbitan ijin usaha 

budidaya laut (ikan dan rumput laut). 

(iii) Pemberian ijin hanya diperuntukkan bagi masyarakat pelaku usaha 

untuk menghindari terjadinya jual-beli hak pemanfaatan di kemudian 

hari 

(iv) Penghentian dan pembangunan usaha kembali harus disampaikan dan 

dilaporkan kepada instansi terkait 
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6.5.4. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan  Pengelolaan Kawasan 

Perikanan Budidaya 

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan perikanan 

budidaya sangat diperlukan sebagai salah satu upaya terencana untuk 

mengetahui sejauh mana rencana pengelolaan itu diimplementasikan.  

Pemantauan dan evaluasi dapat meliputi beberapa hal berikut: 

(i) Spasial areal budidaya untuk melihat perubahan luas dan struktur 

ruang pemanfaatan 

(ii) Prosedur pemberian ijin usaha budidaya 

(iii) Teknis pengelolaan usaha budidaya 

(iv) Lingkungan perairan setempat sebagai upaya antisipatif minimalisasi 

pengaruh lingkungan terhadap kualitas hasil budidaya 

(v) Kepatuhan dan penegakan hukum dalam pengelolaan kawasan 

perikanan budidaya 

(vi) Kelembagaan pengelolaan kawasan perikanan budidaya.  

6.6. Rencana Pengelolaan Kawasan Alur Pelayaran  

6.6.1.  Kebijakan pengelolaan Kawasan Alur Pelayaran 

Selain alur nasional yang sudah ada atau alur pelyaran PT.PKT dan LNG 

Badak, arah pengembangan alur pelayaran pada rencana Zonasi kawasan 

pesisir dan laut adalah arahan alur rakyat.   

Salah satu dasar adanya arahan rencana zonasi kawasan alur pelayaran 

rakyat adalah karena sering terjadinya konflik alur pelayaran antara 

masyarakat pesisir/nelayan Kota Bontang dengan kapal-kapal besar dan 

juga konflik diantara nelayan itu sendiri.  Keberadaan alur pelayaran rakyat 

di kawasan perairan pesisir Kota Bontang sangat penting mengingat 
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padatnya kegiatan yang terdapat di kawasan perairan tersebut.  Selain 

adanya alur pelayaran PKT, PT.BADAK LNG dan alur pelayaran Pelabuhan 

Lok Tuan, perairan pesisir Kota Bontang juga padat akan kegiatan 

masyarakat di sekitarnya seperti kegiatan budidaya rumput laut, aktivitas 

penangkapan ikan (Belat, Mancing, Jaring dan lainnya), dan pemukiman 

penduduk.  Sementara itu ditambah lagi dengan kondisi batimetri perairan 

pesisir yang cukup dangkal dan dengan sebaran ekosistem sumberdaya 

alamnya (mangrove, terumbu karang dan Padang lamun) yang cukup 

beragam  pesisir. 

Penentuan alur pelayaran rakyat di kawasan perairan pesisir Kota Bontang 

lebih ditujukan pada alur pelayaran dari laut ke arah pelabuhan/darmaga 

rakyat, pulau-pulau pemukiman, kawasan terumbu karang di tengah laut 

(gosong).  Berikut ini adalah strategi pengembangan alur pelayaran rakyat di 

kawasan perairan pesisir Kota Bontang. 

(i) Mensosialisasikan kawasan alur pelayaran rakyat kepada stakeholder 

yang memanfaatkan perairan pesisir Kota Bontang. 

(ii) Menyiapkan payung hukum terhadap kawasan perairan yang dijadikan 

kawasan alur pelayaran 

(iii) Menyusun dan mensosialisasikan buku panduan mengenai aturan-

aturan dalam alur pelayaran rakyat. 

6.6.2.  Prosedur Administrasi Pengelolaan Kawasan Alur Pelayaran  

Kebijakan penyelenggaraan alur-pelayaran dilaksanakan oleh Pemerintah.  

Sementara itu Badan usaha dapat diikutsertakan dalam sebagian 

penyelenggaraan alur-pelayaran.  Kewajiban pemerintah sebagai 

penyelenggaraan alur-pelayaran adalah sebagai berikut:  



Laporan Akhir 
 
 

6- 54 
1 - 54 

(i) Pemerintah berkewajiban menetapkan alur-pelayaran;  Dalam rangka 

membangun dan memelihara alur-pelayaran dan kepentingan lainnya 

pemerintah dapan melakukan pekerjaan pengerukan dengan memenuhi 

persyaratan teknis yaitu : 

a. keselamatan berlayar; 

b. kelestarian lingkungan; 

c. tata ruang perairan;  

(ii) Pemerintah berkewajiban menetapkan sistem rute; 

(iii) Dalam rangka untuk menjamin keselamatan dan kelancaran berlayar 

pada perairan tertentu, pemerintah menetapkan sistem rute yang 

meliputi: 

a. skema pemisah lalu lintas di laut; 

b. rute dua arah; 

c. garis haluan yang dianjurkan; 

d. rute air dalam; 

e. daerah yang harus dihindari; 

f. daerah lalu lintas pedalaman; dan 

g. daerah kewaspadaan. 

(iv) Pemerintah berkewajiban Menetapkan tata cara berlalu lintas; dan 

(v) Pemerintah berkewajiban menetapkan daerah labuh kapal sesuai 

dengan kepentingannya. 

Dalam rangka pemerliharan alur pelayaran dapat dilakukan pemerintah 

pemerintah dapat melakukan pengurakan atau rekalamasi.  Ada beberapa 

syrat yang harus dilakukan sebelum melakukan pengerukan atau reklamasi 

alur pleyaran, yaitu ; 

(i) Dalam rangka untuk kepentingan keselamatan dan keamanan 
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pelayaran, desain dan pekerjaan pengerukan alur pelayaran dan kolam 

pelabuhan, serta reklamasi wajib mendapat izin Pemerintah. 

(ii) Pekerjaan pengerukan alur-pelayaran dan kolam pelabuhan serta 

reklamasi dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan 

kompetensi dan dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh 

nstansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

6.6.3.  Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan  Pengelolaan Kawasan Alur 

Pelayaran 

Untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut 

dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-

undangan di laut dan pantai.  

Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka 

menjaga keselamatan dan keamanan laut, yaitu:  

(i) Melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran; 

(ii) Melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran 

di laut; 

(iii) Pengawasan dan penertiban kegiatan serta lalu lintas kapal; 

(iv) Pengawasan dan penertiban kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, 

serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut; 

(v) Pengamanan sarana bantu navigasi-pelayaran; dan 

(vi) Mendukung pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan jiwa di 

laut. 

(vii) Merumuskan dan menetapkan kebijakan umum penegakan hukum di 

laut; 
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(viii) Menyusun kebijakan dan standar prosedur operasi penegakan hukum di 

laut secara terpadu; 

(ix) Kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan 

pelanggaran hukum serta pengamanan pelayaran dan pengamanan 

aktivitas masyarakat dan 

(x) Pemerintah di wilayah perairan indonesia; da 

(xi) Memberikan dukungan teknis administrasi di bidang penegakan hukum 

di laut secara terpadu. 

6.7. Rencana Pengelolaan Kawasan Daerah Aliran Sungai  

6.7.1. Kebijakan Pengelolaan DAS 

Daerah Aliran Sungai (DAS) didefinisikan sebagai suatu wilayah daratan yang 

merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang 

berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari 

curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat 

merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah 

perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan (UU No 7 tahun 2004 

tentang Sumberdaya Air). Berdasarkan pengertian dari definisi tersebut, 

maka DAS merupakan suatu wilayah daratan atau lahan yang secara 

ekosistem mempunyai hubungan keterkaitan ekosistem di sekitranya dan di 

bawahnya termasuk kawasan pesisir dan perairanya.   

6.7.2.  Prosedur Administrasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 

Pengelolaan DAS adalah upaya dalam mengelola hubungan timbal balik 

antar sumberdaya alam terutama vegetasi, tanah dan air dengan 

sumberdaya manusia di DAS dan segala aktivitasnya untuk mendapatkan 

manfaat ekonomi dan jasa lingkungan bagi kepentingan pembangunan 
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dan  elestarian ekosistem DAS. Pengelolaan DAS pada prinsipnya adalah 

pengaturan tata guna lahan atau optimalisasi penggunaan lahan untuk 

berbagai kepentingan secara rasional serta praktek lainnya yang ramah 

lingkungan sehingga dapat dinilai dengan indikator kunci (ultimate 

indicator) kuantitas, kualitas dan kontinuitas aliran sungai pada titik 

pengeluaran (outlet) DAS. Jadi salah satu karakteristik suatu DAS adalah 

adanya keterkaitan biofisik antara daerah hulu dengan daerah hilir melalui 

daur hidrologi. 

Pengelolaan DAS untuk 5 tahun ke depan adalah mewujudkan kondisi DAS 

yang optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka 

untuk mewujudkan kondisi tersebut, maka secara khusus  tujuan pengelolaan 

DAS yang meliputi: 

(i) Lahan yang produktif dan berkelanjutan sesuai dengan daya 

dukungnya. Setiap pengguna lahan hendaknya secara rasional 

memanfaatkan lahannya menurut kelas kemampuan dan kesesuaian 

lahannya sehingga produktivitasnya termasuk keanekaragaman hayati 

baik di kawasan lindung maupun di kawasan budidaya tetap dapat 

dipertahankan, tidak terjadi erosi yang melebihi tingkat yang dapat 

ditoleransikan dan tidak terjadi kerusakan lahan. 

(ii) DAS yang mempunyai tutupan vegetasi tetap yang memadai dan aliran 

(debit) air sungai stabil dan jernih tanpa ada pencemaran air. 

Penggunaan lahan yang rasional dan proporsional yang ditumbuhi 

vegetasi yang memadai akan meningkatkan resapan air ke dalam tanah 

dan mengurangi aliran permukaan dan sedimentasi sehingga fluktuasi 

debit aliran sungai akan relatif kecil dan merata sepanjang tahun (water 

yield mencukupi kebutuhan) dengan kualitas yang baik. 
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(iii) Kesadaran, kemampuan dan partisipasi aktif para pihak termasuk 

masyarakat di dalam pengelolaan DAS semakin lebih baik. 

(iv) Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Pemanfaatan sumberdaya 

alam dalam DAS secara bijaksana dan berkelanjutan diharapkan dapat 

mensejahterakan masyarakat melalui barang dan jasa yang dihasilkan 

DAS. 

Apabila tujuan pengelolaan DAS tersebut tercapai dengan baik maka kinerja 

pengelolaan DAS dapat dinilai dan diukur secara kuantitatif sehingga dapat 

dipahami oleh semua pihak. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu banyak 

kegiatan yang dilakukan di dalam DAS, namun secara garis besar ruang 

lingkup kegiatan pengelolaan DAS meliputi : 

(i) Penatagunaan lahan (landuse planning) untuk memenuhi berbagai 

kebutuhan barang dan jasa serta kelestarian lingkungan. 

(ii) Penerapan konservasi sumberdaya air untuk menekan daya rusak air 

dan untuk memproduksi air (water yield) melalui optimalisasi 

penggunaan lahan. 

(iii) Pengelolaan lahan dan vegetasi di dalam dan luar kawasan hutan 

(pemanfaatan, rehabilitasi, restorasi, reklamasi dan konservasi). 

(iv) Pembangunan dan pengelolaan sumberdaya buatan terutama yang 

terkait dengan konservasi tanah dan air. 

(v) Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan 

pengelolaan DAS. 

Kegiatan pengelolaan DAS tersebut di atas mencakup aspek-aspek 

perencanaan, pengorganisasian, implementasi kegiatan di lapangan, 

pengendalian dan aspek pendukung yang melibatkan berbagai pihak 
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pemangku kepentingan (stakeholders),Nbaik unsur pemerintah, swasta 

maupun masyarakat. 

Dari aspek perbaikan kualitas sumber daya manusia perlu dikembangkan 

pendidikan dan keterampilan bagi masyarakat sehingga mampu 

menghasilkan sumber daya manusia yang trampil dan mandiri. Aspek lain 

yang perlu diperhatikan dalam pendekatan penanganan DAS ialah aspek 

sosial masyarakat dengan melibatkan masyarakat sebagai stakeholder 

mengunakan pendekatan partisipatif. Pendekatan ini dimaksudkan agar 

masyarakat dapat menerima, menerapkan, mengelola, dan mengembangkan 

sendiri teknologi tersebut atau dengan kata lain meningkatkan akseptibilitas 

masyarakat terhadap teknologi konservasi yang diterapkan. 

Pendekatan teknis yang selama ini dijadikan sebagai alternatif pengendalian 

umumnya bersifat jangka pendek, disamping itu menyebabkan biaya sosial 

dan finansial yang tinggi, sehingga apabila pendekatan teknis/teknologi ini 

kurang didukung oleh pendekatan-pendekatan institusi, sosial, ekonomi dan 

kelembagaan yang mantap maka tidak akan memberikan hasil yang 

memuaskan. Kelembagaan yang dimaksud adalah mencakup aturan main, 

organisasi yang perilakunya dipengaruhi oleh aturan main tersebut, serta 

kelembagaan yang berupa ikatan-ikatan sosial di dalam masyarakat (Slamet, 

2008). 

Pengelolaan DAS yang melintasi beberapa wilayah administrasi yang berbeda 

memerlukan koordinasi dan keterpaduan kebijakan pengelolaan dari hulu-

hilir, sehingga kebijakan yang dilaksanakan tidak bersifat ego sektoral dan 

ego wilayah masing-masing-masing. Pengelolaan DAS harus secara 

menyeluruh dengan memperhatikan DAS sebagai unit analisis dan bukan 

batasan wilayah administrasi.  Demikian juga dengan koordinasi antar 
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sektor terkait hulu dan hilir, sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak 

berjalan sendiri-sendiri.  Untuk mewujudkan hal tersebut tentu saja bukan 

hal yang mudah, tetapi dengan komitemen bersama dan kesadaran bersama 

bahwa dalam pengelolaan DAS berlaku prinsip “one river, one plan, one 

management” mengindikasikan pentingnya DAS dikelola sebagai suatu 

kesatuan utuh ekosistem sumberdaya alam. Melalui pola ini pola pengelolaan 

yang bersifat ego sektor dan parsial dapat dihindari karena orientasi dan 

komitmen perencana, pelaksana dan pengawas program pengelolaan DAS 

akan tertuju pada lembaga bersama dan meliputi keseluruhan hulu-hilir DAS 

(Asdak, 2007). 

Dalam rangka peningkatan pemahaman dan koordinasi semua sektor dalam 

pengelolaan DAS terpadu, strategi yang ditempuh pemerintah daerah 

melalui : 

(i) Memantapkan sistem perencanaan tata ruang dengan meningkatkan 

ketersediaan rencana tata ruang wilayah yang dilakukan secara 

transparan, partisipatif dan sesuai dengan kaidah perencanaan. 

(ii) Meningkatkan ketertiban pemanfaatan ruang dalam DAS melalui 

penyediaan rinci tata ruang dan melengkapinya dengan kebijakan, 

peraturan-peraturan, standar, mekanisme perizinan dalam 

pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang. 

(iii) Meningkatkan kemampuan kelembagaan melalui pengembangan 

prosedur dan mekanisme, pengembangan organisasi, pemasyarakatan 

prinsip pengelolaan DAS termasuk hak dan kewajiban masyarakat 

dalam penyusunan rencana serta perwujudan dan pengendalian dalam 

pengelolaan DAS. 
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Untuk mengatur dan mengarahkan perilaku stakeholders yang terlibat 

dalam pengelolaan DAS perlu suatu kelembagaan. Menurut Soekanto (1999), 

fungsi kelembagaan adalah :1) sebagai pedoman bagi masyarakat untuk 

bertingkah laku, 2) menjaga keutuhan masyarakat dan 3) sebagai sistem 

pengendalian sosial (social control), artinya sistem pengawasan dari 

masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya. Ada beberapa alternatif 

bentuk penguatan kelembagaan dalam pengelolaan DAS, antara lain: (i) 

membentuk kepengurusan kolaboratif (collaborative), (ii) membentuk 

lembaga baru, dan (iii) memanfaatkan lembaga yang sudah ada. Membentuk 

kepengurusan kolaboratif dalam bentuk forum atau badan koordinasi 

merupakan salah satu alternatif yang paling memungkinkan dalam 

penguatan kelembagaan pengelolaan DAS saat ini. Pernyataan tersebut 

didukung oleh beberapa kondisi yang mendukung, antara lain:  

(i) Sesuai dengan perundangan-undangan yang ada (UU No 7 tahun 2004).  

(ii) Kegiatan pengelolaan DAS melibatkan banyak stakeholders, lintas 

sektoral, multidisiplin dan lintas wilayah, oleh karena itu kelembagaan 

yang disusun hendaknya kelembagaan yang bersifat independent dan 

mewakili banyak pihak.  

(iii) Permasalahan yang paling menonjol dalam pengelolaan DAS saat ini 

adalah koordinasi, oleh karena itu pengelolan DAS ke depan perlu suatu 

wadah untuk mengikat, menyatukan dan menselaraskan semua sektor 

dan wilayah agar dapat mewujudkan pengelolaan DAS yang 

berkelanjutan.  
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Gambar 6.2. Kolaboratif Multistakeholder dalam Pengelolaan DAS 

6.6.3.  Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan  Pengelolaan Daerah Aliran 

Sungai 

Pemantauan dan Evaluasi kegiatan dilaksanakan secara on site, belum 

bersifat off site, karena satuan pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS 

berdasarkan hamparan. Masing-masing sektor melakukan Pemantauan Dan 

Evaluasi berdasarkan sektor masing-masing. Kegiatan Pemantauan Dan 

Evaluasi belum dilakukan secara holistik. Badan Lingkungan Hidup (BLH) 

Pemantauan Dan Evaluasi dampak lingkungan yang lebih mengarah ke 

kualitas air, demikian juga BPSDA Pemantauan dan Evaluasi pengelolaan 

sumberdaya air. Belum ada suatu institusi yang Pemantauan Dan Evaluasi 

kegiatan pengelolaan DAS secara terpadu. BPDAS hanya mengadakan 

monitoring dengan memasang SPAS dan mengamati perubahan tata guna 

lahan pada mikro DAS kecil, sehingga belum mencerminkan karakteristik DAS 

secara keseluruhan. 
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6.8. Rencana Pengelolaan Kawasan Pemukiman 

6.8.1. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Pemukiman 

Secara umum tipe pemukiman yang terdapat di kawasan pesisir Kota 

Bontang terdiri dari 2 (dua), yaitu pemukiman yang ada di wilayah darat dan 

pemukiman yang ada di atas air (baik itu di atas air laut, maupun di atas 

rawa). 

Pemukiman di wilayah darat, teridiri dari pemukiman Instansional, Industri, 

real estate serta permukiman swadaya umumnya sudah terintegrasi baik 

dengan sistem kota bahkan yang terletak di pusat kota mempunyai 

aksesibilitas yang tinggi.   Untuk permukiman swadaya masyarakat yang 

tidak sesuai dengan perencanaan dan aturan kota, akan menimbulkan 

degradasi kualitas lingkungan dan cenderung menciptakan kekumuhan 

perkotaan.  

Pemukiman Industri, Instansional, Real Estate/ Developer cenderung menjadi 

kawasan yang permukiman yang teratur dan tertata baik Perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan pemukiman selama ini terkadang kurang 

memperhitungkan/ menghargai  kondisi lingkungan alam sekitar sehingga 

dapat merusak lingkungan dan menimbulkan bencana (tanah longsor, banjir, 

gersang/ kekeringan ,dll) Pada permukiman di perkotaan dimana nilai tanah 

semakin tinggi menyebabkan kepadatan permukiman menjadi sangat padat/ 

high density, sehingga menimbulkan banyak permasalahan lingkungan, tata 

ruang , maupun sosial budaya. Pemukiman di pusat kota banyak mengalami 

perubahan fungsi menjadi kawasan perdagangan maupun mix uses, 

mengingat letaknya yang strategis dan tingginya nilai lahan sehingga 

berdampak berubahnya masterplan kota. Pada pemukiman yang padat dan 
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cenderung kumuh kuallitas infrastruktur dan fasilitas mengalami penurunan 

nilai layanan karena sudah tidak mencukupi untuk kepadatan bangunan yang 

ada. 

Tipe pemukiman lainnya adalah Pemukiman di atas air.  Pemukiman di atas 

air di Kota Bontang biasanya terletak di tepi pantai atau di kawasan rawa 

mangrove dan di gosong perairan pesisir.  Pemukiman di atas air cenderung 

tidak terintegrasi dengan baik oleh sistem kota sehingga aksesibilitas kawasan 

relatif sulit kecuali melalui laut, kecuali pada permukiman di atas air di 

kecamatan Bontang Kuala yang berada di kawasan pariwisata. Umumnya 

tidak/kurang terlayani oleh sistem dan hirarki pelayan Pusat Kota maupun 

Pusat Lingkungan, pemukiman nelayan merupakan embrio dari kawasan yang 

dapat berkembang menjadi kawasan yang lebih luas (sub pusat 

kota/lingkungan). Perkembangan kawasan pemukiman ini pertumbuhannya 

tidak terlalu merusak habitat flora dan fauna maupun bentuk alam yang ada, 

karena sistem pembangunannya yang masih tradisional/alami  dan dalam 

jumlah yang tidak terlalu besar.  

Namun pencemaran dari sampah dan limbah penduduk dapat merusak 

ekologi pantai, karena belum dikelola secara terencana dan komprehensif. 

Penataan bangunan dan lingkungan yang kurang / tidak terencana tumbuh 

tidak teratur dan cenderung menjadi permukiman kumuh dan tidak sehat / 

higienis. Karena letaknya yang jauh dari pusat kota, maka cenderung kurang 

terlayani oleh infrastruktur/ prasarana kota (jalan, air bersih, persampahan, 

drainase, limbah/ sanitasi). Fasilitas umum dan sosial  yang ada pada 

umumnya berupa skala lingkungan dengan kualitas dan pelayanan yang 

kurang mencukupi. 

6.8.2. Prosedur Administrasi Pengelolaan Kawasan Pemukiman 



Laporan Akhir 
 
 

6- 65 
1 - 65 

A.  Pengelolaan Pemukiman daratan pulau dan di rawa mangrove  

Untuk kawasan pemukiman Pulau Gusung dan Bontang Kuala, maka 

formula atau ketentuan pemukim maksimal yang dapat berada di kedua 

wilayah tersebut mengikuti formula penentuan penduduk maksimal sebagai 

berikut : LP
2250
14

= .   

Dengan demikian, berdasarkan luasan wilayah yang ada di kawasan 

pemukiman Pulau Gusung dan Bontang Kuala tersebut, maka jumlah 

penduduk maksimal yang sangat memungkinkan berada di wilayah tersebut 

sesuai daya dukung lahan yang tersedia selengkapnya dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 6.7.  Ketersediaan Lahan dan Jumlah Penduduk Maksimal di Kawasan 

Pemukiman Pulau Kecil dan Kota Air 

No Kawasan 
Pemukiman 

Luas  
Wilayah 
(ha) 

Luas  
Pemukiman 
Maksimum  
(ha) 

Jumlah 
Penduduk 
Maksimum 
(jiwa) 

Jumlah 
Penduduk 
Eksisting 
(jiwa) 

Justifikasi 
Jumlah 
Penduduk  
(jiwa) 

Justifikasi 
Jumlah 
Keluarga 
(KK) 

1 Pulau 
Gusung 3,00 0,42  187  207  -20 -5 

2 Bontang 
Kuala 20,25 2,84  1.260  1.125  135  34 

Sumber : Hasil Analisis Ahli  

Tabel di atas menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis daya dukung 

lahan yang tersedia, maka pemukiman Pulau Gusung sudah tidak layak 

untuk ditambah.  Artinya harus ada perubahan pemanfaatan dan 

redistribusi penduduk ke daerah lain yang lebih mempunyai ruang untuk 

dimanfaatkan sebagai daerah pemukiman.  Sedangkan untuk Kota Bontang 

Kuala kendati masih mempunyai peluang pertambahan penduduk, akan 
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tetapi tetap prinsip kehati-hatian agar pemanfaatan ruang yang ada dapat 

diperuntukkan bagi penggunaan lain yang lebih bersifat komunal, seperti 

fasos atau fasum. 

Pulau Gusung dengan jumlah penduduk yang sekarang sekitar 207 orang 

atau sekitar 49 KK, dimana 1 KK terdiri atas 3-4 orang anggota keluarga 

sudah tidak layak untuk ditempati oleh penduduk di kemudian hari.  Bahkan 

bilamana memungkinkan penduduk yang ada sekarang harus dikurangi 

sebanyak 20 orang atau 5 KK agar ruang yang ada di kawasan pemukiman 

Pulau Gusung tersebut dapat dipergunakan secara optimal. 

Bontang Kuala kendati masih memungkinkan terjadinya migrasi penduduk 

ke wilayah ini, akan tetapi lebih baik tidak ditambah lagi.  Penduduk Bontang 

Kuala yang terhitung sejumlah 1.125 orang walaupun belum melebihi 

kapasitas pemukiman ideal berdasarkan ketersediaan lahan, tetapi masih 

sangat memerlukan ruang terbuka yang dewasa ini sudah mulai berkurang 

akibat pembangunan kawasan bagi peruntukan ekonomi, seperti restoran, 

kafe dan sebagainya.  Oleh karena itu, perlu kiranya dipikirkan untuk 

meredistribusi penduduk yang mungkin akan bertambah ke wilayah yang 

ruangnya masih lebih tersedia untuk dimanfaatkan, misalnya ke wilayah 

Bontang Lestari yang ke depan dapat menjadi salah satu Kota Air di wilayah 

selatan Kota Bontang. 

B.  Arahan Pemukiman di atas gosong pulau periaran pesisir 

Berbeda dengan pendekatan penentuan penduduk berdasarkan daya dukung 

lahan yang tersedia di suatu wilayah daratan, untuk kawasan pemukiman 

Malahing, Tihik-Tihik dan Selangan memerlukan pendekatan yang lebih 

konservatif.  Dengan demikian, perlu kiranya menjustifikasi formula atau 



Laporan Akhir 
 
 

6- 67 
1 - 67 

ketentuan pemukiman maksimal yang dapat berada di ketiga wilayah 

tersebut, yaitu sebagai berikut: 

m
m

mm
m L

a
cbP =  

Secara matematis, illustrasi justifikasi penentuan jumlah penduduk 

maksimum yang dapat berada pada suatu wilayah perairan adalah sebagai 

berikut :  

(i) ma  adalah konstanta kebutuhan lahan rumah per individu digantikan 

dengan kebutuhan lahan per rumah tangga yang ditetapkan sama 

dengan 4 kali 22,5 m2 atau seluas 90 m2;  

(ii) mb  adalah proporsi ruang bukan terbuka hijau yang tadinya menurut 

UU No.26/2007 sebesar 70% dari total luas suatu wilayah (ruang terbuka 

hijau ditetapkan sebesar 30%), maka perlu koreksi peruntukan lahannya, 

yaitu sebesar 70% untuk ruang terbuka hijau (ruang lepas) dan 30 % 

untuk ruang non terbuka hijau;  

(iii) c  adalah proporsi maksimal kawasan pemukiman di wilayah perairan 

yaitu ditentukan sama sebesar 10%, maka jumlah rumah tangga 

maksimum pada suatu wilayah perairan dapat dinotasikan sebagai 

berikut : 

mm
mm

m LL
a
cbP

90
100

10
100

30
==  

Sehingga formula penentuan penduduk maksimal suatu wilayah perairan 

adalah sebagai berikut:  
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mm LP
9000
3

=  

Dengan demikian, maka jumlah rumah tangga maksimal yang dapat berada 

di wilayah perairan, terutama di perairan yang menjadi kawasan pemukiman, 

di Kota Bontang selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.8 berikut ini. 

Tabel 6.8.  Ketersediaan Lahan dan Jumlah Rumah Tangga Maksimal di 

Kawasan Pemukiman Atas Laut 

No Kawasan 
Pemukiman 

Luas 
Wilayah 
(ha) 

Luas 
Pemukiman 
Maksimum 
(ha) 

Jumlah 
Rumah 
Tangga 
Maksimum 
(jiwa) 

Jumlah 
Rumah 
Tangga 
Eksisting 
(jiwa) 

Justifikasi 
Jumlah 
Rumah 
Tangga 
(jiwa) 

1 Melahing 13,30 0,40 44 37 7 
2 Tihik-tihik 16,01 0,48 53 47 6 
3 Selangan 13,40 0,40 45 41 4 

Sumber : Hasil Analisis Tim Ahli 

C.  Kebijakan Pengelolaan Kawasan Pemukiman 

Masalah sampah masih menjadi salah satu isu bagi masyarakat pesisir Kota 

Bontang pada umumnya, terutama di daerah pemukiman penduduk di atas 

air. Beberapa penyebabnya adalah masih banyaknya masyarakat yang 

membuang sampah tidak pada tempatnya, sangat terbatasnya sarana 

penyaluran air bersih dan sarana MCK serta kurangnya kesadaran 

masyarakat dalam hal kebersihan lingkungan. Isu mengenai sanitasi 

lingkungan dan kesehatan masyarakat ini menyangkut isu-isu sampah, air 

bersih dan kotoran lainnya. Kondisi seperti ini terjadi di beberapa 

pemukiman di atas air yang ada di kawasan pesisir dan laut Kota Bontang.  

1. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan. 
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Kegiatan: 

• Melakukan gerakan kebersian setiap minggu sekali,seperti jum’at 

bersih. 

• Melakukan pendidikan lingkungan hidup tentang manfaat kebersihan 

lingkungan. 

• Melakukan lomba bersih pantai untuk anak SD, remaja dan pemuda 

serta masyarakat umum. 

• Melakukan pelatihan pemanfaatan/penataan pekarangan. 

• Melakukan lomba kebersihan antar dusun. 

2. Pemeliharaan dan pengembangan sarana air bersih. 

Kegiatan: 

• Pelatihan kelompok pengelola sarana air bersih (Tim UPS). 

• Pembentukan dan pelatihan kelompok pengguna air. 

• Penetapan iuran/KK/bulan. 

3. Menghindari terjadinya gangguan kesehatan terhadap  masyarakat. 

Kegiatan: 

Penyediaan MCK yang memenuhi syarat kesehatan dan pemeliharaannya. 

• PLH tentang kesehatan masyarakat dan dampak negatif dari sampah 

dan kotoran lainnya. 

• Gerakan penanaman tanaman obat dan rempahrempah oleh setiap 

masyarakat. 

• Pembuatan septic tank. 

• Pembuatan kesepakatan bersama tentang aturan pemeliharaan 
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ternak. 

D.  Pengaturan Kawasan Pemukiman 

Aturan pemanfaatan ruang pada kawasan Kawasan Pemukiman secara 

umum adalah: 

(i)  Dapat menampung kegiatan yang terkait  langsung dengan kegiatan 

hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya;   

(ii) GSB mempertimbangkan aspek keselamatan dan kebisingan suara 

sesuai dengan fungsi jaringan jalan dan fungsi kawasan, dengan GSB 

sedikitnya 2 m untuk kapling kurang dari 60 m2. 

(iii) Tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan, 

kawasan keselamatan operasi penerbangan serta mempertimbangkan 

aspek keselamatan penghuni. 

(iv) Ketentuan KDB maksimum, KLB maksimum dan KDH minimum diatur 

pada Lampiran 6 mengenai Rencana Pengaturan KDB, KLB Maksimum 

dan KDH Minimum.. 

E.  Aturan pemanfaatan ruang pada kawasan pemukiman di atas air  

Berikut ini adalah aturan yang dapat diarahkan dalam pengembangan 

kawasan pemukiman atas laut di Kota Bontang : 

(i) Jumlah rumah tangga pada ketiga kawasan pemukiman atas laut di 

Kota Bontang memang belum melampaui ketersediaan ruang, namun 

perlu direkomendasikan untuk tidak ditambah lagi. 

(ii) Sebaiknya disiapkan strategi redistribusi rumah tangga dari kawasan 
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pemukiman atas laut tersebut untuk dapat dipindahkan ke kawasan 

yang lahannya masih tersedia.   

(iii) Pemilihan tempat redistribusi harus memperhatikan aspek-aspek 

konservasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang bagi peruntukan 

lainnya, seperti perikanan tangkap, budidaya, alur layar, pariwisata dan 

sebagainya. 

6.8.3. Rekomendasi Perizinan Pengelolaan Kawasan Pemukiman 

Ketentuan perizinan diatur oleh Pemerintah dan pemerintah daerah 

menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  Izin pemanfaatan ruang untuk kawasan pemukuman 

yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh 

Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak 

melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.  Izin pemanfaatan ruang 

yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak 

sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan 

pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Terhadap kerugian yang 

ditimbulkan akibat pembatalan izin dapat dimintakan penggantian yang 

layak kepada instansi pemberi izin. 

Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan 

rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan 

pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.  Setiap 

pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang 

dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. 
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Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara 

penggantian yang layak diatur dengan peraturan pemerintah. 

6.8.4. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan 

Pemukiman 

Kawasan Pemukiman merupakan kawasan  untuk tempat tinggal atau 

lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang 

mendukung bagi perikehidupan dan penghidupan.  Upaya pengendalian 

pemanfaatan ruang pada Kawasan Pemukiman  ditujukan menyediakan 

lahan untuk pengembangan hunian dengan  kepadatan dan tipe yang  

bervariasi untuk mewujudkan lingkungan hunian yang sehat, nyaman, 

selamat, aman dan asri sesuai dengan ragam kepadatan dan tipe hunian 

yang dikembangkan. 

6.9. Rencana Pengelolaan Kawasan Industri  

Kawasan industri di daerah pesisir Kota Bontang diantaranya adalah 

Industri Minyak dan Gas Bumi (LNG Badak), industry pupuk (PT PKT) dan 

Industri Batu Bara (PT Indominco).  Selain itu juga direncanakan industry 

perikanan di sekitra area PPI Tanjung Limau.  Industri rumah tangga yang 

banyak berkembangan diantaranya adalah industry makanan dan 

pengolahan seperti rumput laut, agar, dan industri pengeringan ikan.  

6.9.1. Kebijakan pengelolaan Kawasan Industri 

Kebijakan pengelolaan industri yang menyangkut tata batas dan kepemilikan 

tergantung pada masing-masing kelompok industry tersebut. 

6.9.1.1.  Sistem Tata Batas 
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A.  Industri Migas 

Tata batas industry migas sepenuhnya ditetapkan melalui keputusan 

menteri energy dan sumberdaya mineral.  Berdasarkan UU No 30 tahun 2007 

tentang energy, sesungguhnya pengelolaan dan penetapan batas energy 

migas ditentukan melalui: 

(i) Luas area deposit sebaran cadangan energy  

(ii) Delinieasi wilayah cadangan energy dalam WKP usaha migas 

(iii) Untuk area diluar WKP seperti pengolahan migas maka tata batas 

seharusnya memperhatikan aspek berikut: 

a. Memiliki area yang cukup untuk proses pengolahan 

b. Tidak berada di dekat pemukiman masyarakat 

c. Tidak membuang sisa limbah hasil pengolahan ke lingkungan 

tanah, air dan udara 

d. Sesuai dengan daya dukung dan daya tamping fisik, ekologi daerah 

pesisir 

e. Jarak dengan area outlet (pelabuhan) memadai untuk jalur 

transportasi 

f. Tidak berada di area kritis seperti area konservasi  

B.  Industri Pupuk 

Industri pupuk tergolong kelompok industry kimia yang memasok bahan 

baku dari jenis nitrogen dan fosfat.  Distribusi bahan baku sampai pada hasil 

produksi yang memerlukan tingkat kehati-hatian yang tinggi, maka batas 

keberadaan industry pupuk di area pesisir harus memperhatikan hal sebagai 

berikut: 

(i) Industri pupuk harus memperhatikan aspek geografis, konservasi dan 
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daya dukung 

(ii) Tingkat kepadatan penduduk 

(iii) Aktivitas penduduk seperti pelayaran dan area budidaya laut dan 

perikanan 

(iv) Memenuhi prasyarat teknis dari segi ruang dan teknis dari operasional 

operasi industry 

C.  Industri Batu Bara 

Menurut UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Batu Bara, luas dan 

batas wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) yang diberikan kepada 

pengusahaan besar yaitu: 

(i) memperhatikan kondisi geografis 

(ii) memperhatikan kaidah konservasi 

(iii) Memperhatikan daya dukung lingkungan 

(iv) Memperhatikan tingkat optimalisasi daya dukung lingkungan 

(v) Memperhatikan tingkat kepadatan penduduk 

Sedangkan wilayah pertambangan rakyat harus memperhatikan criteria 

penetapan batas sebagai berikut. 

(i) Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai 

dan/atau di antara tepi dan tepi sungai. 

(ii) Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman 

maksimal 25 (dua puluh lima) meter. 

(iii) Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba. 

(iv) Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh 

lima) hectare. 

(v) Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang dan/atau  
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(vi) Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah 

dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun. 

D. Industri Rumah Tangga 

Industri rumah tangga merupakan kelompok industry yang tersebar secara 

bebas dan berbasis pada usaha keluarga atau kelompok masyarakat 

tertentu.  Dengan demikian maka penetapan tata batas industry rumah 

tangga seharusnya memperhatikan: 

(i) Sumber bahan baku dan lokasi usaha 

(ii) Ketersediaan lingkungan kerja yang memadai 

(iii) Keharmonisan spatial (tidak menyebabkan terjadinya perubahan 

ekologis/ pencemaran dengan daerah sekitar). 

(iv) Tidak berada diarea public (alur sungai, jalan raya) dan area yang secara 

ekologi dilindungi (kawasan mangrove, terumbu karang, atau area 

lamun). 

6.9.1.2.  Sistem Kepemilikan 

Dalam pengelolaan kawasan industry, maka system kepemilikan industry 

yang tergolong pada hak kepemilikan ada 3 kategori, yaitu: 

(i) Government (Pemerintah seperti PT PKT, LNG BADAK) 

(ii) Private (Swasta sepeti INDOMINCO) 

(iii) Communal (Masyarakat seperti Industri Pengolahan Rumah Tangga) 

Sistem kepemilikan industry juga dapat menganut system co-management 

yang memadukan system kepemilikan kolaborative.  Pada industry skala 

besar system kepemilikan bersama seperti surat berharga lebih diminati dari 

sekedar usaha perorangan.  Sistem kepemilikan industry yang ada di kawasan 
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pesisir Kota Bontang tidak sepenuhnya mengacu pada system kepemilikan 

tertentu, tetapi tergantung pada investor yang akan memanfaatkan ruang 

yang ada untuk industry. 

6.9.2. Prosedur Administrasi Pengelolaan Kawasan Industri 

6.9.2.1.  Sistem Aturan 

Sistem aturan dalam pengelolaan kawasan industry di daerah pesisir harus 

memuat peraturan tentang zonasi pada kawasan industri yang akan 

dikembangkan diantaranya adalah: 

(i) Memenuhi prasyarat penetapan sesuai dengan tata ruang daerah 

maupun tata ruang pesisir dan laut. 

(ii) Membatasi penggunaan area lain (non industry) seperti pemukiman, 

wisata pada kawasan industri 

(iii) Menyediakan prasarana (IPAL, parkir, bongkar-muat, gudang) 

minimum yang memadai sesuai ketentuan dan/atau standar yang 

berlaku. 

(iv) Keberadaan industry di area pesisir harus mempertimbangkan aspek 

keselamatan dan kenyamanan;   

(v) Design dan rancangan industry harus mempertimbangkan aspek daya 

dukung lahan, kawasan keselamatan operasi penerbangan serta 

mempertimbangkan aspek keselamatan penghuni. 

(vi) Untuk industry rumah tangga harus memenuhi aturan sesuai dengan 

rencana tata ruang daerah. 

9.2.2.2.  Sanksi-Sanksi  

Sanksi dikenakan atas pelanggaran ruang dan area industri yang telah 

ditetapkan sesuai dengan rencana tata ruang yang berakibat pada 
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terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang, baik yang 

dilakukan oleh penerima ijin maupun pemberi ijin. 

(i)  Jenis pelanggaran rencana tata ruang yang dilakukan masyarakat  

terdiri dari: 

a. Pelanggaran fungsi ruang; 

b. Pelanggaran intensitas pemanfaatan ruang; 

c. Pelanggaran tata massa bangunan; 

d. Pelanggaran kelengkapan prasarana bangunan. 

(ii)  Jenis pelanggaran rencana tata ruang yang dilakukan dinas dan atau 

aparat Pemerintah Daerah adalah penerbitan perijinan yang tidak 

sesuai dengan rencana tata ruang, dan atau tidak sesuai dengan 

prosedur administratif perubahan pemanfaatan ruang yang 

ditetapkan. 

Penertiban pelanggaran rencana tata ruang bagi masyarakat terdiri dari : 

(i) Peringatan dan atau teguran; 

(ii) Penghentian sementara pelayanan administratif; 

(iii) Penghentian sementara kegiatan pembangunan dan atau pemanfaatan 

ruang; 

(iv) Pencabutan ijin yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang; 

(v) Pemulihan fungsi atau rehabilitasi fungsi ruang; 

(vi) Pembongkaran bagi bangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata 

ruang; 

(vii) Pelengkapan/pemutihan perijinan; 

(viii) Pengenaan denda. 
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6.9.3. Rekomendasi Perizinan Pengelolaan Kawasan Industri 

Rekomendasi perizinan pengelolaan kawasan industry di wilayah pesisir dan 

laut harus memenuhi prinsip-prinsip pendirian Industri (UU No 40 Tahun 

2007; UU 30 tahun 2007 tentang Energi; UU No 4 tahun 2009 tentang 

Mineral dan Batu Bara; UU No 21 tentang MIGAS dan PP No 59 tahun 

tentang kegiatan usaha panas bumi. 

Namun demikian secara umum perizinan dalam pengelolaan kawasan 

industry yang telah ditetapkan sesuai tata ruang diantaranya yaitu: 

(i) Memiliki izin prinsip dan operasional industry 

(ii) Memiliki informasi tentang pembangunan proyek/industry 

(iii) Memiliki kelengkapan dokumen lingkungan 

(iv) Memiliki izin lokasi 

(v) Memiliki rencana tindak lanjut terhadap kegiatan berupa antisipasi 

resiko dan rencana pengembangan kawasan. 

6.9.4. Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan  Pengelolaan Industri 

Pemantauan dan evaluasi pelakansanaan pengelolaan industry dikawasan 

pesisir dan laut menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan 

didaerah pesisir.   

Prinsip prinsip pemantauan dan evaluasi pengelolaan industry mencakup 

(i) Pengawasan terhadap operasi produksi yang berdampak lingkungan 

langsung serta area dalam batas 4 mill laut 

(ii) Pengawasan terhadap aktivitas reklamasi di sekitar tapak industry 

serta perairan 4 mill laut 
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(iii) Pengawasan untuk mengantisipasi konflik yang muncul antara 

industry dan masyarakat. 

(iv) Pengawasan terhadap aktivitas area pasca operasi industri  

(v) Pengawasan terhadap keselamatan, kesehatan dan lingkungan teknis 

industri 

(vi) Pengawasan atas aktivitas industry yang dapat dilakukan oleh 

Walikota adalah : 

a. Teknis usaha industry. 

b. Pemasaran. 

c. Keuangan. 

d. Pengolahan data industry yang beroperasi. 

e. Konservasi sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. 

f. Keselamatan dan kesehatan kerja area industry. 

g. Keselamatan operasi kawasan industry. 

h. Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan industry. 

i. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa 

dan rancang bangun dalam negeri. 

j. Pengembangan tenaga kerja teknis industry. 

k. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat. 

l. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi industry. 

m. Kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha industri yang 

menyangkut kepentingan umum. 

n. Pengelolaan IUP atau IUPK; dan 

o. Jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha industri. 


