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Kata Pengantar

D

alam suatu wawancara evaluasi suatu
proyek yang dilakukan oleh Sawit Watch,
saya ditanya, apakah dalam kerja-kerjanya
Sawit Watch menggunakan pendekatan bentang alam
(landscape approach) ataukah pendekatan juridiksi (jurisdictional approach)?
Sebagai info, pendekatan bentang alam berusaha menyediakan alat dan konsep untuk mengalokasikan dan mengelola lahan guna mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah di
mana pertanian, pertambangan, dan lahan produktif lainnya bersaing dengan tujuan lingkungan dan
keanekaragaman hayati yang lebih baik.1 Pendekatan
bentang alam layaknya harmonisasi musik jazz yang
‘suka’ dengan kelonggaran bukan kekakuan, bukan keruntutan. Biasanya pendekatan bentang alam
bagaimana melihat lahan dengan cara yang sama,
lebih holistik dan cara-cara integratif, termasuk manfaat yang didapat adalah bukti meningkat dengan
bekerja menggunakan cara ini. Pendekatan ini lebih
mempromosikan pemahaman dari bawah ke atas
dibandingkan dari atas ke bawah.
Sedangkan pendekatan juridiksi atau wilayah
adalah pendekatan yang melihat satu wilayah dimana kepentingan berbagai pihak diakomodir
dalam pelaksanaan pembangunan.
Pendekatan
1

https://forestsnews.cifor.org/53350/definisi-bentang-alam-pendekatan-pemahaman-harus-dari-bawah-ke-atas-saran-peneliti?fnl= diunduh pada 20 Mei 2020 jam 19.30 WIB
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jurisdiksi melibatkan empat elemen pembangunan yaitu penduduk setempat, pemerintah, sektor swasta dan LSM lokal. Biasanya pendekatan ini
akan dilakukan perencanaan secara nasional dan diimplementasikan melalui pemerintah kabupaten dan provinsi di seluruh Indonesia secara lintas
fungsi.2  Pendekatan ini menyukai efektifitas dan efisiensi dalam kerangka
pembangunan. Pendekatan juridiksi dipromosikan pemahaman dari semua
stakeholder dari atas ke bawah.
Saya menjawab, Sawit Watch melihat berbagai persoalan dalam konteksnya masing-masing. Adagium yang sering saya dengar di Sawit Watch,
“tidak ada obat yang menyembuhkan segala penyakit”. Dalam beberapa persoalan Sawit Watch melihat pendekatan juridiksi ‘lebih gampang’ digunakan
sebagai solusi, tapi beberapa kasus yang lain, pendekatan bentang alam perlu
dan dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan. Sawit Watch tidak ‘fanatik’
dan tidak ‘taqlid’ untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Pastinya, semua
hal yang dilakukan oleh Sawit Watch harus berkontribusi dan bermanfaat
bagi layanan Sawit Watch yakni masyarakat adat, masyarakat lokal, petani
sawit dan buruh sawit.
Berbeda dengan pertanyaan dari evaluator diatas. Ternyata, Sawit
Watch telah menggabungkan dua pendekatan diatas dalam satu ruang kerja, yakni pendekatan bentang alam dan pendekatan juridiksi di DAS Kayan
(pendekatan bentang alam) Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (pendekatan juridiksi). Ruang-ruang kerja tersebut berupa KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) partisipatif. DAS Kayan adalah satu bentang alam
daerah aliran sungai yang sangat kaya keanekaragaman hayatinya dan beberapa wilayah adalah kawasan pangan (budidaya) bagi masyarakat adat di
Bulungan, dimana mereka mengkonservasi alam tetapi juga melakukan budidaya secara arif, dan berkelanjutan.
Bagaimana konsep dasar KLHS partisipatif dilakukan dan dioperasionalkan sehingga ruang ini adalah pertemuan antara pendekatan bentang
alam dan pendekatan juridiksi dilakukan? Buku ini mencoba memotret dan
mendokumentasikan. Pertama kali saya membaca buku ini, saya seperti
membaca laporan ilmiah sehingga penerbitan buku ini perlu ditunda untuk mereview tulisan ulang agar buku ini lebih gampang dan lebih populer
dalam penulisannya. Saya membaca ulang buku ini, saya merasa lebih gampang dan lebih populer untuk dipahami, apakah memang demikian? Saya
serahkan kepada pembaca.
2

https://www.mongabay.co.id/2014/11/14/pendekatan-kewilayahan-sebagai-cara-pelaksanaan-pembangunan-hijau-seperti-apakah/ diunduh pada 1 juni 2020 jam 03.00 WIB
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Terakhir, saya mengucapkan terima kasih tidak terhingga kepada berbagai pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu sehingga buku ini
dapat terbit dan solid untuk memotret dan mendokumentasikan kerja-kerja
Sawit Watch di DAS Kayan, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Selamat membaca. Terima kasih.

Inda Fatinaware
Direktur Eksekutif Sawit Watch
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BAB I

Bencana

S

elasa malam tanggal 10 Februari 2015, menjadi malam yang tak akan
pernah terlupakan bagi ratusan ribu warga Tanjung Selor, Kabupaten
Bulungan, Kalimantan Utara. Setelah puluhan tahun hidup tanpa diusik bencana dalam skala besar, malam itu mereka harus berhadapan dengan
banjir terbesar dalam sejarah, yang menggenangi seluruh penjuru kota yang
merupakan ibukota Provinsi Kaltara itu.
Tinggal di kawasan yang dikelilingi oleh berbagai aliran sungai,
dengan sungai Kayan, yang menjadi induknya, banjir sebenarnya cukup
akrab dialami oleh warga Tanjung Selor. Hanya saja, intensitas dan skala kejadiannnya tidak pernah besar dan menggenang dalam waktu yang lama,
hingga menenggelamkan seantero kota. Saat sungai meluap, air pasang banjir bahkan kerap dijadikan tempat bermain bagi anak-anak dan tak jarang
orang dewasa.
Karena itu, warga tak menyangka jika banjir yang datang malam itu,
ternyata menjadi banjir besar pertama sekaligus yang paling menghancurkan bagi warga. Hanya dalam hitungan jam, air datang bagaikan bah,
menggenangi rumah-rumah warga dan membuat jalan raya terlihat seperti sungai. Warga pun mulai mengungsi ke wilayah yang lebih tinggi, salah
satunya adalah “Gedung Wanita” yang memang disiapkan menjadi lokasi
penampungan pengungsi. Sementara, penduduk yang memiliki rumah
bertingkat, memilih bertahan di lantai dua rumah mereka.
Situasi cukup mencekam karena seketika pasokan air dan listrik dihentikan. Para pengungsi dan masyarakat yang bertahan di rumah-rumah
mereka pun kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Akibat banjir, mesinmesin air terpaksa diangkat baik dari Instalasi Pengelolaan Air yang berada
di Sungai Buaya maupun Sungai Jelarai, lantaran menjadi tidak berfungsi.
Akibatnya pendistribusian air ke wilayah Tanjung Harapan, Selor Kota, Sabanar Baru dan Sabanar Lama, Jelarai, Tanjung palas dan Salimbatu menjadi
terganggu.
Pasokan listrik juga terhambat lantaran banyak gardu listrik yang terendam sehingga PLN memutuskan untuk menghentikan penyediaan layanan

1
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listrik demi keselamatan. Toh, tak urung seorang warga jatuh menjadi korban akibat tersengat aliran listrik dan meninggal dunia. Hingga keesokan
harinya, tanggal 11 Februari, meski banjir sedikit surut, namun aktivitas warga belum bisa berjalan normal.
Aktivitas pendidikan terhenti karena sejumlah 74 sekolah yang ada di
Tanjung Selor terendam banjir. Data Dinas Pendidikan Tanjung Selor mencatat, di Tanjung Selor terdapat 7 bangunan sekolah TK, 10 bangunan sekolah SD, 5 SMP, 3 SMA dan 2 SMK yang terendam. Pun demikian dengan
aktivitas lannya seperti kantor, toko-toko, pasar dan juga pemerintahan.
Aktivitas administrasi pemerintahan baik Kabupaten Bulungan maupun
Provinsi Kaltara terhenti, lantaran banjir di Tanjung Selor juga merendam
kantor Bupati dan juga Gubernur Kaltara
Transportasi umum lumpuh, sehingga mobilitas penduduk lebih
banyak dilayani oleh perahu ketinting yang sejatinya merupakan alat transportasi sungai. Itupun tak semua warga mau menggunakannya karena harga
sewanya mendadak menjadi sangat mahal. Banjir baru surut pada hari Jumat
13 Februari 2015, namun aktivitas juga belum normal lantaran jalan-jalan
protokol masih belum bisa dilalui karena terendam lumpur sisa banjir.
Aparat kepolisian dan TNI dikerahkan untuk membersihkan lumpur
dengan menggunakan water canon. Warga juga mulai membersihkan rumah-rumah mereka dari lumpur sembari menyelamatkan harta benda yang
masih bisa diselamatkan. Kondisi berangsur normal setelah banjir memasuki
hari keempat yaitu pada tanggal 14 Februari. Akibat banjir selama empat hari
itu, sejumlah 1500-an warga Tanjung Selor terpaksa menjadi pengungsi.
Banjir di tahun 2015 itu, tak hanya melanda kota Tanjung Selor, tetapi
juga melanda nyaris seluruh kawasan di Kabupaten Bulungan. Intensitas
hujan yang tinggi membuat muka air Sungai Kayan dan anak-anak sungai
Kayan meluap hebat hingga menggenangi 5 kecamatan, 22 desa dan kelurahan. Pemkab Bulungan dan juga Pemprov Kaltara pun harus bekerja keras,
mengatasi dampak banjir.
Total, terdapat sejumlah 11 ribu warga Kabupaten Bulungan yang terpaksa menjadi pengungsi. Kecamatan yang terendam banjir adalah Peso,
Tanjung Selor, Tanjung Palas, Tanjung Palas Barat, dan Peso Hilir. Peso menjadi kecamatan yang dilanda banjir terparah dimana ketinggian banjir hingga mencapai 7 meter. Banjir melanda 80 persen kawasan Kecamatan Peso,
sehingga sejumlah 3.406 jiwa jadi korban. Banjir juga membuat 22 rumah
warga di kecamatan tersebut hanyut.
Pihak Kabupaten Bulungan mengucurkan dana bantuan hingga mencapai Rp. 10 miliar. Selain menempatkan pengungsi pada posko permanen,

MELINDUNGI DAS KAYAN

MENYELAMATKAN MASA DEPAN BULUNGAN
Pembelajaran Penyusunan KLHS Partisipatif Kabupaten Bulungan

pemerintah setempat juga menggelontorkan bantuan berupa obat-obatan,
makanan, air bersih dan hal-hal pendukung lainnya. Aparat TNI-Polri diterjunkan melakukan penjagaan, membangun dapur umum bagi pengungsi,
sekaligus melakukan evakuasi bersama aparat dari Badan Penanggulan Bencana Daerah Bulungan, Tim SAR, Tagana, PMI dan Satpol PP.
Pasca bencana tahun 2015, banjir dengan skala yang hampir sama juga
melanda Kabupaten Bulungan di tahun 2017. Sama seperti di tahun 2015,
banjir melanda lima kecamatan yang berada di Kabupaten Bulungan. Banjir besar di tahun 2017 juga dipicu intensitas hujan tinggi yang mengakibatkan sungai di hulu sungai Kayan yakni sungai Bahau dan sungai Pujungan
meluap. Dari 5 kecamatan yang terdampak, terdapat 4 kecamatan yang terdampak paling parah yakni kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Tanjung Palas
Barat, Kecamatan Tanjung Palas dan Kecamatan Tanjung Selor.

|3
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Memasuki tahun 2019, banjir cukup besar juga terjadi, melanda tiga
desa di Kecamatan Tanjung Palas Timur. Desa di Tanjung Palas Timur
yang terendam adalah Desa Sajau Metun, Desa Tanjung Agung dan Desa
Wonomulyo. Selain Kawasan Tanjung Palas, banjir juga merendam beberapa
titik di Tanjung Selor.
Banjir tahun 2019 ini memang belum mencapai level yang membahayakan lantaran ketinggian air hanya di kisaran 50-80 centimeter. Namun,
kondisi ini tetap mengkhawatirkan mengingat, banjir yang dipicu kenaikan
muka air Sungai Kayan terjadi di saat curah hujan masih dalam intensitas
ringan dan sedang. Dikhawatirkan jika curah dan intensitas hujan tinggi,
akan banjir kian meluas.
Di luar bencana banjir, masyarakat di Kabupaten Bulungan juga cukup
akrab dengan bencana tanah longsor. Bencana tanah longsor yang cukup
besar beberapa kali terjadi, seperti di tahun 2016 silam. Ketika itu, bencana
tanah longsor mengakibatkan jalan nasional (Trans Kalimantan) yang merupakan jalan poros Kabupaten Berau, Kalimantan Timur ke Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara putus total.
Badan jalan sama sekali tak bisa dilalui kendaraan lantaran mengalami
retak-retak yang sangat parah akibat tanah yang menjadi penopangnya, longsor tergerus air hujan yang mengguyur wilayah tersebut. Bencana tersebut
memutus perhubungan antara Kaltim dan Kaltara lantaran, jalan poros antar
provinsi ini menjadi jalan satu-satunya penghubung. Tak ada jalan alternatif
baik yang dan ke Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
Kejadian serupa kemudian terulang di tahun 2018 dimana curah hujan
yang cukup lebat, mengakibatkan bencana tanah longsor yang memutuskan
akses utama jalan trans Kalimantan yang menghubungkan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Nunukan. Material longsor yang terdiri dari tanah, batuan, dan pohon
besar dilaporkan menutupi semua badan jalan di seputar wilayah Gunung
Sungai Urang, Desa Pejalin, Tanjung Palas.
Menilik kondisi geografisnya, wilayah Kabupaten Bulungan memang
rentan menghadapi bencana seperti banjir dan tanah longsor. Sebagai kawasan yang dialiri banyak sungai, dengan Sungai Kayan sebagai sungai utama sekaligus terbesar, secara alami banjir bisa terjadi baik dipicu oleh intensitas hujan maupun oleh gerak pasang naik air laut. Sebaran potensi banjir
dapat dilihat pada peta di bawah ini:
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Demikian pula dengan bencana tanah longsor. Pada beberapa wilayah,
kondisi tanah di Kabupaten Bulungan memang ada yang tergolong sangat
labil sehingga berpotensi menimbulkan longsor. Potensi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh kondisi topografi, geologi dan tanah di Kabupaten
Bulungan. Sebaran potensi gerak tanah dapat dilihat pada peta di bawah ini :

Meski demikian, faktor alam dinilai bukan pemicu utama terjadinya
bencana dalam skala besar, di Kabupaten Bulungan. Ketergantungan yang
besar pada sektor ekonomi yang bersifat ekstraktif ditengarai menjadi faktor yang membuat tekanan terhadap daya dukung lingkungan Kabupaten
Bulungan menjadi semakin berat. Salah satu kawasan penting yang men-

|5
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dapatkan tekanan yang berat akibat aktivitas ekonomi yang bersifat ekstraktif ini adalah kawasan daerah aliran sungai, khususnya DAS Kayan dengan
Sungai Kayan yang menjadi alur sungai utama yang merupakan urat nadi
kehidupan masyarakat Kabupaten Bulungan.
Di kawasan hulu, hutan-hutan yang menjadi penyangga DAS Kayan
yang menyediakan jasa tangkapan air dan pemurnian air, serta menjaga kawasan yang rawan longsor, banyak mengalami kerusakan sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat, khususnya di kawasan tengah dan hilir.
Demikian pula kerusakan pada kawasan Delta Kayan dimana banyak kawasan mangrove yang hilang yang menyebabkan kawasan yang tadinya
subur dan kaya akan sumber daya ikan mengalami degradasi akibat abrasi
dan intrusi air laut.
Ekstraktif
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 mengungkapkan, struktur
perputaran ekonomi Kabupaten Bulungan kurun waktu 2013-2017 masih didominasi sektor usaha pertambangan dan penggalian. Sektor pertambangan
dan penggalian menjadi sektor dominan penyumbang Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Bulungan, mencapai sebesar 28,66%. Jika dilihat
besarannya, angka ini menurun dibandingkan tahun 2013 dimana sektor ini
menyumbang 41,56% PDRB Bulungan. Namun sektor ini masih menjadi sektor dominan.
Pertambangan dan penggalian masih menjadi primadona bagi perekonomian Kabupaten Bulungan dan menyumbang penghasilan yang cukup
besar dari angka PDRB Bulungan di tahun 2017, yang mencapai Rp10,49 triliun. Untuk sektor pertambangan, saat ini Kabupaten Bulungan masih merupakan kabupaten terbanyak yang menerbitkan izin usaha pertambangan.
Dari 10 kecamatan di Kabupaten Bulungan, setidaknya 6 kecamatan
di antaranya terdapat Izin Usaha Pertambangan (IUP). Terdapat 11 IUP operasi produksi Batubara, 2 PKP2B, 2 IUP operasi produksi batuan dan 27 IUP
eksplorasi dengan total luasan 186.606,26 ha atau sekitar 14,16 % dari total
luas Kabupaten Bulungan. Dari jumlah itu, sejumlah 133.319 hektare area
izin tambang tersebut berada dalam kawasan hutan.
Hasil riset Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara tahun 2002,
diketahui, potensi pertambangan di Kabupaten Bulungan mayoritas adalah
pertambangan galian C yang kini dikategorikan sebagai pertambangan batuan yang sifat penambangannya terbuka. Potensi pertambangan batuan yang
besar itu di antaranya adalah pasir, pasir batu (sirtu) batu gamping, dan batu
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gunung. Sirtu adalah bahan galian dengan potensi yang terbesar dengan deposit mencapai 6,110 miliar ton yang berada di kawasan Sekatak.
Kemudian batu gamping yang potensi terbesarnya ada di Tanjung
Palas dengan deposit mencapai 3,025 miliar. Berikutnya adalah batu pasir
dengan potensi terbesar di wilayah Peso yang mencapai 2,55 miliar ton. Di
luar bahan galian C, batubara merupakan bahan tambang yang sangat potensial dengan deposit terbesar berada di Tanjung Palas yang mencapai sebesar
2 miliar ton.
Sektor kedua penyumbang PDRB Bulungan pun masih terhitung sektor ekstraktif yaitu usaha pertanian yang disumbang oleh sub sektor perkebunan, kehutanan dan perikanan yang menyumbang pendapatan Kabupaten Bulungan sebesar 16,45%. Sumbangan sektor ini mengalami kenaikan
dibandingkan tahun 2013 sebesar 15,81%.
Dominasi sub sektor kehutanan ini tampak dari banyaknya izin dan
besarnya luasan lahan yang diterbitkan berbagai izin pemanfaatan hutan. Di
Kabupaten Bulungan terdapat sekitar 3 pemegang Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) yang dahulu dikenal
dengan nama HPH atau Hak Pengelolaan Hutan, yang secara langsung
berada di wilayah kabupaten tersebut dengan total penguasaan hutan sebesar 131.110 ha.
Tekanan Berat terhadap Lingkungan
Ketergantungan yang besar pada sektor ekstraktif telah memberikan
tekanan berat terhadap daya dukung lingkungan terhadap kehidupan sosial
masyarakat Bulungan. Tekanan paling berat dialami oleh kawasan daerah aliran sungan (DAS) Kayan yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat Bulungan. Di Kabupaten Bulungan terdapat tiga kawasan DAS yaitu Sesayap/
Sekatak, DAS Berau-Kelay dan DAS Kayan.
DAS Kayan merupakan kawasan DAS utama di Kabupaten Bulungan
yang memiliki luas mencapai 36.993,71 km2 dengan bentuk melebar di bagian hulu dan menyempit di bagian tengah hingga hilir. Sungai Kayan yang
memiliki panjang 576 kilometer melintasi Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan. Hulu sungai berada di wilayah Desa Long Ampung, Kecamatan Kayan Selatan, Kabupaten Malinau. Sedangkan muaranya berada
di Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan.
Penelitian tahap awal yang dilakukan Sawit Watch tahun 2016,
mengungkap besarnya beban yang harus ditanggung kawasan ini. DAS
Kayan menghadapi tekanan dari pengembangan berbagai sektor usaha mu-
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lai dari pertambangan, termasuk pertambangan tanpa izin (PETI), perkebunan sawit, pembangunan pembangkit listrik, dan juga izin-izin pemanfaatan hutan, khususnya hutan tanaman industri.
DAS Kayan memiliki luas mencapai 36.993,71 km2 dengan bentuk melebar di bagian hulu dan menyempit di bagian tengah hingga hilir. Sungai
Kayan melintasi Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan. Hulu sungai
berada di wilayah Desa Long Ampung, Kecamatan Kayan Selatan, Kabupaten Malinau. Sedangkan muaranya berada di Kecamatan Tanjung Palas
Tengah, Kabupaten Bulungan.
Di wilayah hulu, DAS Kayan sejak dahulu telah banyak dimanfaatkan
untuk berbagai kegiatan ekonomi. Penduduk di sepanjang Sungai Kayan
memanfaatkan untuk sumberdaya pertanian dan perikanan baik secara tradisional dengan cara memancing atau menjala terutama di bagian hulu sungai.
Seiring perkembangan penduduk, pemanfaatan kawasan DAS Kayan pun
berkembang tidak hanya untuk pemanfaatan secara tradisional, namun juga
untuk pemanfaatan secara ekonomis, seperti pertambangan, pemanfaatan
hasil hutan serta pangan dan energi.
Untuk kawasan pangan dan energi, sejak tahun 2011, wilayah DAS
Kayan di hilir yaitu di Delta Kayan, telah ditetapkan sebagai kawasan food es-
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tate. Kawasan ini mencakup wilayah seluas total 50 ribu hektare. Areal yang
diperuntukkan bagi proyek Delta Kayan Food Estate ini sendiri mencapai
seluas 30 ribu hektare yang berlokasi di areal pasang surut dengan tanah
aluvial yang sangat subur. Sementara 10 ribu hektare lainnya dicanangkan
untuk wilayah transmigrasi SK Gubernur Kalimantan Timur No. 39/BPN-16/
Um-39/III-1998.
Program Food Estate ini merupakan salah satu program yang termasuk
dalam Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi untuk wilayah Kalimantan yang dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam
pengembangan program ini, pemerintah kabupaten Bulungan membuka diri
kepada perusahaan yang tertarik untuk menanamkan modalnya dan bekerjasama dengan petani. Pada tahap awal program ini dimunculkan, terdapat 6
perusahaan termasuk BUMN yang tertarik untuk terlibat dalam program ini.
Beberapa komoditi yang dikembangkan dalam program ini adalah
padi, jagung, kedelai dan dalam bidang peternakan mengembangkan usaha
ternak sapi. Saat ini, luas lahan sawah yang telah berfungsi di dalam kawasan
food estate mencapai seluas 4.433,5 Ha yang merupakan program pada APBN
2013 dan sekarang ditambah 150 Ha, APBN 2014 dan 1.500 Ha yang merupakan APBN 2016. Jadi secara keseluruhan total luasan yang sudah berfungsi
adalah 6083,5 ha.
Beban DAS Kayan diperkirakan akan semakin berat jika rencana
pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Kayan jadi
dilaksanakan. Sejak lama direncanakan, PLTA ini terbagi ke dalam 5 tahap
pembangunan yang totalnya memiliki kapasitas sebanyak 9.000 MW. Kapasitas ini digadang-gadang menjadi yang terbesar di Asia. PLTA ini dibangun
untuk memenuhi kebutuhan listrik Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) di Tanah Kuning. Disamping itu, sekitar 30 persen dari kapasitas pembangkit ini juga akan dialirkan bagi pelistrikan Kalimantan.
Proyek yang akan dibangun pada akhir tahun 2019 ini adalah PLTA
Kayan 1 yang memiliki kapasitas 900 MW. Rencanannya PLTA Kayan 1 akan
selesai pada tahun 2024. Selang setahun usai penyelesaian PLTA Kayan 1
di 2024, PLTA Kayan 2 akan dibangun. Kapasitasnya sekitar 1.200 MW. Selanjutnya pembangunan baru akan dilanjutkan pada PLTA Kayan 3,4, dan
5. Nilai investasi yang diperlukan berada di kisaran US$2,3 juta-US$2,7 juta
bergantung pada kebutuhan infrastrukturnya.
Pasokan listrik sebesar itu, direncanakan untuk dipakai memenuhi
kebutuhan listrik di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI)
di Tanah Kuning yang juga masih termasuk kawasan DAS Kayan di bagian
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hilir. Proyek KIPI merupakan bagian dari proyek besar pembangunan
jaringan transportasi laut, sungai dan pelabuhan di Provinsi Kaltara.
Selain proyek KIPI, di Kabupaten terdapat pula proyek pembangunan
pelabuhan sungai di Kecamatan Peso Hilir. Kemudian, juga akan dibangun
beberapa pelabuhan sungai yaitu di Tanjung Palas Timur, Kecamatan Sekatak, Pelabuhan Penyeberangan Bunyu dan Pelabuhan Pindana yang berada
di kawasan Desa Mangkupadi yang juga berdekatan dengan kawasan KIPI.
Pembangunan KIPI juga dinilai akan semakin memperberat beban lingkungan DAS Kayan.
Pasca banjir tahun 2017 silam, kondisi DAS Kayan sudah menjadi perhatian pihak Dinas Kehutanan Kalimantan Utara. Seperti dikutip rakyatkaltara.prokal.co, tanggal 11 Mei 2017, Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan
Rehabilitasi Lahan Dinas Kehutana Kaltara Maryanto mengatakan, penggunaan lahan di DAS Kayan akan dievaluasi kembali. Maryanto memaparkan,
bencana banjir di Tanjung Selor tahun 2017 itu, dimungkinkan terjadi karena
pengelolaan sumberdaya alam seperti kawasan hutan kurang diperhatikan
sehingga berdampak pada DAS Kayan.
Dampak Kebijakan Ekonomi Ekstraktif
Saat pertama kali masuk melakukan advokasi di kawasan Kabupaten
Bulungan, kondisi DAS Kayan dan Delta Kayan memang telah menjadi perhatian Sawit Watch. Dari penelitian tahap awal (inception phase) yang dilakukan Sawit Watch, dapat disimpulkan penyelamatan DAS dan Delta Kayan
harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan di Bulungan, jika
kondisi kerusakan alam tidak ingin menjadi bertambah parah.
Perhatian pertama Sawit Watch dalam meneliti kawasan DAS dan
Delta Kayan ini diarahkan pada penetapan kawasan Delta Kayan sebagai
kawasan food estate. Sebelum penatapan kawasan Delta Kayan sebagai food
estate, kawasan tersebut sudah banyak berubah, akibat aktivitas pembukaan
lahan untuk tambak.
Kerusakan itu tampak dari data peta tutupan lahan tahun 1990-2012
yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Data tersebut
mengungkapkan, selama rentang 12 tahun itu, terjadi deforestasi yang sangat
besar di kawasan hutan mangrove primer. Perubahan terbesar adalah alih
fungsi lahan mangrove primer menjadi kawasan tambak udang yang mencapai 80 persen. Secara umum, kerusakan hutan mangrove di kawasan pesisir
di Kabupaten Bulungan mencapai 53,70 persen atau seluas 141.354 hektare
dari total luasan sebesar 265.807 hektare.
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Tabel: Perubahan Tutupan Lahan Mangrove Primer.
Tutupan
Lahan 1990
Hutan
Mangrove
Primer

Tutupan Lahan Tahun 2012
Hutan Mangrove Primer
Hutan Mangrove Sekunder
Rawa
Semak/Belukar Rawa
Tambak
Tanah Terbuka
Jumlah

Luas (ha)

Prosentasi

1.431,87

15%

502,41

5%

21,55

80%

531,70
7.210,75
3,91
9.702,18

Hilangnya kawasan mangrove ini membawa dampak pada kehidupan
sosial-ekonomi nelayan tradisional di kawasan pesisir yang kehilangan
hasil tangkapan ikan, udang dan komoditas laut ekonomis lainnya akibat
hilangnya kawasan perkembangbiakan biota laut. Lagipula bagi ekonomi
daerah, karena tambak banyak dimiliki penduduk dari luar Bulungan, maka
pendapatan dari tambak tidak banyak yang masuk ke wilayah Bulungan.
Penetapan kawasan Delta Kayan sebagai kawasan food estate kemudian
menjadi pertanyaan besar. Hancurnya hutan mangrove akibat tambak merusak fungsi kawasan mangrove, sehingga kawasan tersebut rentan terhadap
intrusi air laut. Akibatnya ketika ditanami padi, lahan tersebut tidak efektif.
Para petani yang didatangkan dari Jawa yang diharapkan mampu mentransfer ilmu pada petani lokal pun kerap mengalami kegagalan panen. Beberapa tahun mereka mencoba untuk membuka sawah dan menanam padi,
namun hasil yang dihasilkan tidak sesuai dan kerap kali gagal. Perbedaan
kawasan dan unsur tanah kerap dikeluhkan oleh para kelompok tani sebagai
penyebab kegagalan panen tersebut.
Investor yang mencoba untuk menanam penanaman padi di kawasan
Delta Kayan Food Esatate tersebut pun tidak bertahan lama karena produktivas padi sangat rendah hanya mencapai 2,5-3 ton per hektare, jauh dibawah
produktivitas padi di Pulau Jawa yang bisa mencapai 4,5-7 ton per hektare.
Hal ini disebabkan intrusi air laut, biaya yang tinggi dan kesulitan akses karena infrastruktur yang buruk, serta serangan hama (McCarthy & Obidzinski, 2015)
Kondisi serupa juga terjadi di kawasan hutan dimana terjadi deforestasi dan degradasi lahan hutan baik hutan dataran dan hutan lahan basah yang
cukup besar sepanjang kurun waktu 1990-2012. Secara total deforestasi di
kawasan hutan lahan sekunder selama 12 tahun mencapai hutan mencapai
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14%. Dalam kurun waktu yang sama deforestasi pada kawasan hutan primer
mencapai sebesar 19 ribuan hektare.
Tabel: Perubahan Tutupan Hutan Primer di Kabupaten Bulungan.
Tutupan
Lahan
1990
Hutan
Lahan
Kering
Primer

Tutupan Lahan
Tahun 2012
Hutan Lahan
Kering Primer
Hutan Lahan
Kering Sekunder
Hutan Tanaman

Luasan

Tetap
(%)

4.858.446

Degradasi
(%)

Deforestasi (%)

86,04

763.177

13,52

2

0,00

Perkebunan

474

0,01

Permukiman

113

0,00

3.103

0,05

Semak/Belukar

19.252

0,34

Tanah Terbuka

2.119

0,04

Pertanian Lahan
Kering Bercampur
Semak

Jumlah

5.646.686

86,04

14

0,44
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Di kawasan hulu, salah satu ancaman terbesar adalah proyek pembangunan PLTA Kayan, dimana sebagai bagian dari proyek tersebut akan
dibangun sejumlah dam untuk memutar turbin PLTA. Dampak langsung
yang bakal terjadi adalah dua desa akan direlokasi yaitu Desa Long Lejoh
dan Long Pelban.
Untuk pelaksanaan proyek ini, di akhir 2015 lalu, Menteri Lingkungan
Hidup Kehutanan RI Siti Nurbaya Bakar telah menerbitkan Izin Pinjam Pakai
Kawasan Hutan (IPPKH) seluas 225,71 hektare kepada perusahaan konsursium, PT Kayan Hydro Energi dan China Power Investment dengan rencana
investasi mencapai US$1,2 milliar.
Ancaman terhadap kawasan hutan di Kabupaten Bulungan juga datang dari perkebunan sawit yang merupakan dampak dari kebijakan Provinsi Kalimantan Timur sejak 2009 untuk memperluas areal kebun sawit hingga
1 juta hektare, ketika Bulungan masih menjadi bagian dari provinsi Kaltim.
Perkebunan sawit di Bulungan saat ini berkembang cukup pesat. Terhitung total izin lokasi yang sudah diberikan pemerintah daerah kepada 26 perusahaan adalah sebesar 228,843.838 ha. Sedangkan IUP mencapai 281,312.68
dan yang sudah mendapatkan izin land clearing sebesar 65,371.59 ha
Sektor berikut yang menumbang terjadinya deforestasi adalah pertambangan dan izin pemanfaatan hutan seperti untuk hutan produksi. Dari analisis peta oleh tim KLHS kawasan tersebut, saat ini terdapat 12 izin pemanfaatan hutan dengan luas kawasan total mencaai 548 ribu hektare.
Di sektor pertambangan, juga terdapat perusahaan yang mendapatkan
izin produksi yang sangat luas yaitu mencapai 21.875 hektare yang merupakan Perjanjian Karya Penguasahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang
izinnya dikeluarkan melalui Menteri ESDM berdasarkan Kepmen ESDM No.
1272.K/30/DJB/2011.
Di satu sisi, aktivitas ekonomi ekstraktif ini memang memberikan sumbangan yang besar pada kas daerah. Namun di sisi lain kerusakan lingkungan
yang terjadi juga cukup besar. Kerusakan lingkungan akibat aktivitas ekonomi ekstraktif ini dapat terlihat dari menurunnya kualitas lingkungan hidup
Kabupaten Bulungan yang ditandai dengan meluasnya lahan kritis.
Data dan fakta menunjukkan bahwa lahan kritis di Kabupaten Bulungan mencapai 447.592 km² dari total luas wilayahnya 1.318.230 (sumber:
Rencana strategis badan pengendalian dampak lingkungan hidup daerah
(Bapedalda) kabupaten Bulungan tahun 2011-2015).
Selain dampak lingkungan, gempuran investasi tambang, perkebunan
sawit skala besar, food estate, infrastruktur, dan pengembangan energi pada
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akhirnya membawa juga dampak negatif bagi lingkungan sosial. Beberapa
dampak yang terjadi di antaranya sebagai berikut:
1. Perubahan alih fungsi lahan yang tinggi telah memicu terjadinya perubahan musim yang ekstrem yang ditandai kekeringan dan kesulitan air
bersih.
2. Pengembangan dan pembukaan areal perkebunan terutama di sepanjang
DAS Kayan telah memicu deforestasi dan erosi masif di sepanjang badan
sungai yang mengakibatkan sedimentasi dan pendangkalan sungai
terutama di sekitar Bulungan yang cenderung lebih cekung dibanding
wilayah hulu dan hilirnya, seperti yang terjadi pada tahun 2015 yang lalu.
3. Hanya fokus kepada industri ekstraksi sebagai ciri dari rezim ekstraksivisme membuat sektor lainnya yang menjadi sumber penghidupan
masyarakat terabaikan. Salah satunya adalah petani kecil dan nelayan
tradisional.
Pengembangan sektor pertanian yang berbasis korporasi skala besar telah
menegasikan posisi dan peran petani kecil dan peladang, dimana ancaman
tidak hanya datang dari perusahaan pangan yang hadir dalam skema food
estate serta dari perusahaan perkebunan sawit yang juga mengincar lahan
pertanian masyarakat untuk dikonversi menjadi perkebunan sawit.
Nelayan tradisional yang menggantungkan hasil tangkapan berupa ikan,
udang dan kepiting dari ekosistem mangrove disepanjang wilayah Pesisir dan Delta Kayan juga menerima dampak akibat dari investasi tambak
yang membabat mangrove di pesisir.
4. Migrasi masyarakat mengikuti arus kapital salah satu faktor pendorong
terjadinya migrasi di masyarakat adalah kapital, dimana kapital berkumpul dan bergerak migrasi akan turut mengikutinya. Hal ini terkait dengan
tenaga kerja maupun adanya kesempatan untuk melakukan aktivitas
ekonomi dimana kapital itu berkumpul dan menciptakan kebutuhan
seperti perdagangan, sandang, dan pangan. Program Food Estate di kawasan Bulungan yang selalu dilekatkan dengan satuan pemukiman
transmigrasi sebagai penyedia tenaga kerja untuk kegiatan tersebut. Atau
adanya migrasi dari luar Pulau yang merantau untuk bekerja
5. Konflik yang terjadi berkaitan dengan wilayah masyarakat adat, terkait
dengan pengakuan hak masyarakat adat, masih terjadi, meski saat peraturan terkait pengakuan terhadap masyarakat adat dan wilayahnya, sudah masuk dalam program legislasi daerah untuk Provinsi Kalimantan
Utara. Serta saat ini telah diterbitkan Peraturan Daerah terkait Pengakuan
dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat.
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Konflik Terkait Masyarakat Adat
Di antara komunitas-komunitas yang dikategorikan oleh pemerintah
daerah Kabupaten Bulungan sebagai komunitas adat terpencil, terdapat
masyarakat adat Punan Dulau. Wilayah masyarakat adat Punan Dulau terletak di wilayah Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan,
Provinsi Kalimantan Utara. Penduduk desa ini mayoritas Suku Dayak Punan
dan berjumlah 257 jiwa. Mereka beragama Islam, Khatolik, Kristen Protestan,
dan Kepercayaan leluhur yang tetap dibudayakan. Bahasa kesehariannya bahasa Punan.
Masyarakat adat Punan Dulau merupakan salah satu komunitas adat
yang berpartisipasi dalam “inkuiri nasional” tentang masyarakat adat yang
diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
pada tahun 2014-2015. Partisipasi masyarakat adat Punan Dulau dalam inkuiri nasional tentang masyarakat adat tersebut terkait dengan konflik agraria
yang dihadapi oleh masyarakat adat Punan Dulau, di mana sebuah perusahaan HPH (PT Intraca Wood) beroperasi di wilayah hutan adat mereka.
Pihak perusahaan bersikeras bahwa mereka sudah memperoleh izin resmi
dari pemerintah (dalam ini Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup).
Konflik agraria yang terjadi di wilayah Punan Dulau tidak hanya antara masyarakat adat Punan Dulau dengan perusahaan, tapi juga konflik horizontal antara masyarakat Punan Dulau dengan masyarakat Dayak Tidung.
Konflik ini terjadi karena wilayah yang dihuni oleh masyarakat adat Punan
Dulau adalah wilayah adat masyarakat Dayak Tidung yang oleh pemerintah Orde Baru dijadikan wilayah resettlement bagi masyarakat adat Dayak
Punan yang sebelumnya tinggal di hulu Sungai Magong. Setelah rejim Orde
Baru tumbang, masyarakat suku Tidung menuntut kembali wilayah adat
mereka yang diambil alih oleh pemerintah (untuk dijadikan wilayah resettlement masyarakat adat Punan Dulau) (Alfonsius 2016).
Konflik agraria yang menimpa masyarakat adat Punan Dulau, baik
konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan maupun konflik horisontal antar masyarakat, memiliki dimensi gender yang cukup kuat. Konflik agraria menyebabkan para perempuan Punan Dulau kehilangan akses
atas tanah dan berbagai sumberdaya alam. Situasi ini memberikan kontribusi bagi melemahnya posisi tawar para perempuan di ranah domestik
(Nurhayati 2016).
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Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang Bermasalah
Dari hasil penelitian tahap awal yang dilakukan Sawit Watch dapat disimpulkan, secara umum kebijakan pemerintah Kabupaten Bulungan dalam
melindungi lingkungan, khususnya di sekitar kawasan DAS Kayan belum
maksimal. Muara dari semua persoalan ini adalah tidak atau belum adanya
kebijakan tata ruang dan wilayah yang kuat yang mampu memberikan perlindungan pada kawasan-kawasan yang masih baik daya dukung lingkungannya.
Untuk kebijakan tata ruang, sebagai wilayah yang baru dimekarkan
sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2012 silam, Kabupaten Bulungan masih menggunakan dokumen RTRW Kabupaten Bulungan
tahun 2013-2023 yang disusun saat kabupaten tersebut menjadi bagian dari
provinsi Kalimantan Timur. Merujuk pada dokumen tersebut, sektor ekonomi Kabupaten Bulungan masih didominasi oleh sektor-sektor ekonomi berbasis sumber daya alam, yang tidak berkelanjutan. Hal ini semakin menyulitkan upaya perlindungan terhadap wilayah yang masih lestari, khususnya
kawasan DAS Kayan.
Sejauh ini kebijakan daerah yang mengatur kawasan pada DAS Kayan
hanya SK Bupati Bulungan Nomor 490/K-VI/520/2011 tentang Penetapan Kawasan Food Estate Bulungan seluas 50.000 ha. Kebijakan food estate inipun
tidak memiliki dokumen lingkungan yang cukup. Walau ada Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan tentang Mangrove namun peraturan daerah tersebut masih belum bisa dikategorikan pengaturan kawasan pesisir. Sawit Watch
sendiri dalam rekomendasinya terkait hasil penelitian terhadap lingkungan
Kabupaten Bulungan, salah satunya merekomendasikan adanya perubahan
kebijakan penataan ruang dan wilayah di Kabupaten Bulungan. Sebenarnya,
bersamaan dengan dilakukannya penelitian awal oleh Sawit Watch, di tahun
2016, pemerintah Kabupaten Bulungan juga tengah melakukan peninjauan
kembali terhadap dokumen RTRW Bulungan tahun 2013-2023.
Terkait hal itu, bersama para akademisi, pemerintah Kabupaten
Bulungan, menemukan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dalam
dokumen RTRW 2013-2023 dengan kondisi eksisting di lapangan. Banyak
kawasan yang di dalam dokumen ditetapkan sebagai kawasan lindung,
ternyata telah berubah fungsi baik untuk pertambangan, perkebunan, hingga terdapat izin pemanfaatan hutan.
Hasil peninjauan kembali RTRW adalah 68,93 sehingga menghasilkan
rekomendasi RTRW direevisi. Berdasarkan perhitungan rekomendasi peninjauan kembali dapat dilihat mencapai 27,07% maka maka rekomendasi uta-
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ma yang harus dilakukan adalah revisi RTRW Kabupaten Bulungan tahun
2012-2032 dengan melakukan pencabutan peraturan perundang-undangan
dalam hal ini Perda No. 4 Tahun 2013 dan segera mengusulkan pembahasan
Perda Kabupaten Bulungan untuk RTRW menjadi prioritas utama dalam
Program Legislasi Daerah.
Tabel berikut memberikan gambaran terkait berbagai kebijakan terkait
pengaturan lingkungan di Kabupaten Bulungan, dengan kondisi eksisting di
lapangan:
Tabel: Kebijakan yang Mempengaruhi Lanskap Bulungan.
Kebijakan

Nasional

Jenis Kebijakan
(Dokumen)
1.

UU No. 32 Tahun 2009 Tentang 1.
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya

3.

UU No. 23 Tahun 2014 Tentang
2.
Pemerintahan Daerah

4.

UU No. 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang

5.

UU No. 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan

6.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang
Desa

7.

UU No. 39 tahun 2014 tentang
Perkebunan

8.

PP No. 27 Tahun 2012 tentang
Perizinan Lingkungan

9.

PP. No. 26 Tahun 2006 tentang
Tata Ruang Nasional

10. PP No. 37 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
11. PP No 3 tahun 2008 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan
12. PP No. 27 Tahun 2012 tentang
Izin Lingkungan

Implementasi
(Kondisi eksisting)
Terdapat 11 IUP operasi produksi
Batubara, 2 PKP2B, 2 IUP operasi produksi batuan dan 27 IUP
eksplorasi dengan total luasan
186.606,26 ha atau sekitar 14,16 %
dari total luas Kabupaten Bulungan, 133.319 ha tambang tersebut berada dalam kawasan hutan.
Terdapat 3 pemegang IUPHHKHA yang berada diwilayah Kab
Bulungan dgn total penguasaan
hutan sebesar 131.110 ha terdiri
dari PT Inhutani I unit Pimping
dengan SK Menhut No 200/Menhut-II/2006 seluas 45.480 ha;
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13. PP No. 1 tahun 2011 tentang
Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan LP2B
14. PP No. 12 tahun 2012 tentang Insentif PLP2B
15. PP No. 25 tahun 2012 tentang
Sistem infrmasi PLP2B
16. PP No. 30 tahun 2013 tentang
Pembiayaan PLP2B
17. PP No. 43 tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana UU No. 6
tahun 2014 tentang Desa
18. Peraturan Presiden Republik
Indonesia No. 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau
Kalimantan
19. Peraturan Menteri Kehutanan
No. P.41/Menhut-II/2012 tentang
Perubahan atas Permenhut No.
32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan
20. Peraturan Menteri Kehutanan RI
No. P.59/Menhut-II/2013 tentang
Tata cara Penetapan Batas DAS
21. Peraturan Menteri Kehutanan RI
No. P.60/Menhut-II/2013 tentang
Tata cara Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS
22. Permenhut No. P.64/MenhutII/2013 tentang Pemanfaatan Air
dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Tahura dan Taman Wisata Alam
23. Permendag No. 97/M-DAG/
PER/12/2014 tentang Ketentuan
Ekspror Produk Industri Kehutanan
24. Permenhut No. P.8/MenhutII/2014 tentang Pembatasan
Luasan Izin Pemanfaatan hasil
Hutan Kayu (IUPHHK) dalam
Hutan Alam, IUPHHK Hutan
Tanaman Industri atau IUPHHK
Restorasi Ekosistem pada Hutan
Produksi

PT Inhutani I unit Pangen dg SK
Menhut No 45/Menhut-II/2006
seluas 50.230 ha; PT Hutani kalimantan Abadi Permai dg SK Menhut No 323/Menhut-II/2009 seluas
35.400 ha, Terdapat 6 perusahaan
pemegang IUPHHK-HA yg sebagian wilayah konsesinya berada
di Kabupaten lain.
Terdapat 4 perusahaan pemegang IUPHHK-HT yg seluruh
konsesinya berada di wil Kab
Bulungan hanya 2 yaitu PT Estetika Rimba dg luasan 5.000 ha dg
IUPHHK-HT No 240/kpts-II/1992
dan PT Kayan Makmur Sejahtera
luas 13.375 ha SK Menhut No 46/
Menhut-II/2011, 2 IUPHHK-HT
lainnya PT Adindo Hutani Lestari
dengan No SK 88/Kpts-II/1996 jo
935/Kpts-II/1999 memiliki luasan
191.486,90 ha di wilayah Kab Bulungan, Kab Malinau, Kab Tana
Tidung dan Ka Nunukan; PT Intraca Hutani Lestari dengan SK
No 13/Kpts-II/1997 jo 838/KptsII/1999.
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25. Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.26/Menhut-II/2012 tentang Tata Cara Pemberian dan
Perluasan Areal Kerja Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
(IUPHHK) Dalam Hutan Alam,
IUPHHK Restorasi Ekosistem,
atau IUPHHK Hutan Tanaman
Industri pada Hutan Produksi
26. Permentan No. 98 tahun 2013
tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan
27. Permentan No. 07 Permentan/
OT.140/2/2009 tentang Penilaian
Usaha Perkebunan
28. Permentan No. 19/Permentan/
OT.140/3/2011 tentang Pedoman
Perkebunan
Kelapa
Sawit
Berkelanjutan Indonesia.

29. Permentan No. 14/Permentan/PL.110/2009
tentang
Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya
Kelapa Sawit
30. Permentan No. 98/Permentan/
OT.140/9/2013 tentang Pedoman
Perizinan Usaha Perkebunan
31. Kepmen ESDM No.4003K/30/
MEM/2013 tentang Penetapan
Wilayah Pertambangan untuk
Wilayah Pertambangan
Daerah

1.

2.

3.

Peraturan Daerah Kabupaten 1.
Bulungan Nomor 25 Tahun 2002
tentang Ketertiban dan Kebersi- 2.
han Lingkungan Dalam Wilayah
Kabupaten Bulungan
Peraturan Daerah Kabupaten
Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 3.
tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Daerah Kabu4.
paten Bulungan Nomor 1 Tahun
5.
2004 Seri E Nomor 1)
Peraturan Daerah Kabupaten
Bulungan Nomor 5 Tahun 2004
tentang Perizinan Pertambangan

Terdapat 26 Ijin PBS di Kab Bulungan
Seluas 10.000 ha dicadangkan sebagai lahan Transmigrasi (SP 1 s/d
SP 8) dg SK Gub. Kaltim No. 39/
BPN-19/UM-39/III-1998
Telah ditempatkan 1.165 KK pd
SP 1, SP2, SP7 dan SP 8
Telah dicetak sawah seluas 1.024
Dalam Retribusi pengurusan ijin
usaha pertambangan (Perda No 5
th 2004) tidak dijelaskan mekanisme pengelolaan dana hasil retri-
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Umum (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2004 Seri E Nomor
4.

5.

5)
6.
Peraturan Daerah Kabupaten
Bulungan Nomor 15 Tahun
2008 tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup
(Lembaran Daerah Kabupaten
Bulungan Tahun 2008 Nomor
15)
7.
Peraturan Daerah Kabupaten
Bulungan Nomor 16 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Ta- 8.
hun 2008 Nomor: 16, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 4)

6.

Perda Kab. Bulungan No. 12 Thn
2013 Tentang Penyelenggaraan
Kabupaten Sehat

7.

Perda Kab. Bulungan No 7 Tahun 2011 ttg Pengarusutamaan
Gender Dalam Pembangunan
Daerah

8.

Perda Kabupaten Bulungan No.
10 tahun 2015 tentang Izin Usaha
Perkebunan

9.

Perda Kab. Bulungan No. 11 tahun 2015 ttg Penyelenggaraan
Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan

busi dan mekanisme pelaporannya kepada publik
Dalam Perda No 16 th 2008 ttg
Pengelolaan LH disebutkan dlm
Bab VI pasal 9 disebutkan ttg dana
jaminan pengelolaan lingkungan
namun tidak terdapat pasal ttg
peruntukan jaminan tersebut dan
siapa yg mengelola dana tersebut.
Perda No 15 th 2008 ttg Amdal
masih mengacu pada UU LH th
1999, sangat perlu untuk dilakukan perubahan utk menyesuaikan
dg UUPPLH 32 th 2009
Perda izin usaha perkebunan
Kab. Bulungan (No. 10 th 2015)
memperlihatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan tidak
memahami UU 23 th 2014 dimana dalam Perda tersebut Kewenangan Bupati melebihi hak
dan kewenangan yg diberikan
oleh UU 23 th 2014 ttg Pemerintahan Daerah.

10. SK Bupati Bulungan Nomor
490/K-VI/520/2011 tentang Penetapan Kawasan Food Estate Bulungan
11. Dokumen RTRW Kab. Bulungan
2013 – 2023

Merujuk tabel tersebut, tampak berbagai peraturan yang ada, baik di
level nasional, daerah, maupun dokumen RTRW Kabupaten, yang mengatur
lingkungan hidup dan tata kelola sumberdaya alam, tidak menjamin berjalannya upaya perlindungan terhadap lingkungan di kabupaten tersebut.
Penyimpangan antara kebijakan dengan kondisi eksisting di lapangan bisa
saja terjadi akibat penyelewengan/korupsi/pungutan liar yang memang berpotensi terjadi.
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Selain itu, terjadinya perbedaan signifikan antara aturan dengan kondisi eksisting terkait pengelolaan lingkungan ini juga terjadi akibat peran dan
posisi masyarakat tidak signifikan demikian juga perlindungan terhadap hak
masyarakat. Kebijakan-kebijakan lama tidak melindungi hak masyarakat atas
tanah serta riskan terhadap konflik horizontal. Tidak terdapat aturan untuk
perlindungan kawasan pesisir yang terintegrasi dengan kebijakan wilayah
hulu serta kawasan delta kayan (sebagai wilayah hunian).
Dengan tidak adanya aturan terutama terkait perlindungan hak
masyarakat atas lahan, lingkungan hidup dan akses terhadap permodalan
maka posisi masyarakat tetap pada posisi yang rentan. Selain itu dengan
ketiadaan pengaturan atau penataan pemanfaatan sumber daya alam maka
laju degradasi lingkungan hidup akan semakin cepat dan hal ini berdampak
pada kerentanan munculnya bencana ekologi.
Dalam konteks perlindungan petani dan lahan pangan masyarakat,
ketiadaan aturan membuat hak dan akses masyarakat atas lahan serta perlindungan terhadap lahan-lahan masyarakat (termasuk tanah-tanah adat)
menjadi lemah serta berpotensi munculnya konflik horizontal.
Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Pasal 20 Ayat (3), ketika terjadi ketidaksesuaian atau perubahan rencana tata ruang mencapai lebih dari atau sama
dengan 20%, maka pemerintah provinsi atau kabupaten/kota harus melakukan pencabutan RTRW dan melakukan perubahan atau revisi.
Sesuai aturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bulungan pun melaksanakan revisi RTRW 2013-2023 pada tahun 2017. Keputusan untuk melakukan revisi ini, dilihat oleh Sawit Watch sebagai peluang untuk melakukan
intervensi terkait kebijakan penataan ruang, untuk memperkuat upaya perlindungan lingkungan hidup, khususnya pada kawasan rentan bencana dan
kawasan DAS Kayan.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan upaya
untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Peninjauan kembali
dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dilakukan bukan untuk
pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang.
Pelaksanaan Peninjauan Kembali berdasarkan peraturan Menteri ATR/
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BPN nomor 6 tahun 2017 dilakukan melalui pengkajian, evaluasi dan penilaian. Evaluasi yang dilakukan diukur dari dampak pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan hidup
Kebijakan Penataan Ruang seperti RTRW Kabupaten merupakan
merupakan salah satu kebijakan strategis yang berpotensi memberikan
dampak terhadap kondisi sosial maupun lingkungan hidup setidaknya untuk level kabupaten dan sekitarnya. Untuk pengendalian maka perlu dilakukan upaya pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup salah satu pencegahannya adalah diwajibkannya
pemerintah daerah membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
KLHS ini bertujuan untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah
dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Ditambahkan lagi, di dalam
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pada Pasal 15 Ayat (2) disebutkan,
pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
(a) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana
pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka
menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan
(b) Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan
dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
Pasal 19 yang secara khusus menyebutkan tentang Tata Ruang pada
Ayat (1) untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan
masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada
KLHS. Pada Ayat (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan
daya tampung lingkungan hidup.
Undang-Undang ini mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah
untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan
terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan
dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu
wilayah.
Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan
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tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. RTRW Kabupaten Bulungan
2013-2023 belum memiliki KLHS. Sehingga untuk Revisi atau penyusunan
RTRWK perlu dilakukan penyusunan KLHS dari awal.
Idealnya proses penyusunan KLHS dapat berjalan bersamaan. Penyusunan dokumen kebijakan secara bersamaan ini akan memberikan dampak
dan manfaat yang lebih baik. Hal ini karena apa yang direkomendasikan
pada KHLS akan dapat diserap di kebijakan RTRWK. Sehingga substansinya
akan bersesuaian dan komprehensif. Selain itu, dapat dilakukan pertukaran
data dan informasi sehingga menjadi lebih efisien.
Salah satu analisis yang harus dilakukan dalam penyusunan RTRWK
adalah analisis fisik wilayah yang diantaranya terkait daya dukung dan daya
tampung ruang, yang meliputi analisis satuan kemampuan lahan (SKL), analisis neraca sumber daya alam ekosistem esensial, kebutuhan ruang dalam
bumi, laut, serta udara. Analisis ini dapat menjadi masukan untuk kajian
lingkungan hidup strategis (KLHS). Penyusunan alternatif konsep rencana
ini berdasarkan prinsip optimalisasi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten
(ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi) dan
mempertimbangkan rekomendasi perbaikan hasil pelaksanaan KLHS.
Lingkungan hidup merupakan aspek penting yang perlu menjadi
pertimbangan utama dalam setiap aspek pembangunan dan kebijakan. Termasuk di dalamnya pembangunan di tingkat nasional maupun regional
yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dan lingkungan. Pemerintah
menyadari pentingnya melibatkan unsur lingkungan dalam setiap kebijakan
dan pembangunan hal ini berdasarakan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) memandatkan kepada Pemerintah Daerah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah
menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau
kebijakan, rencana, dan/atau program.
Kebijakan KLHS kemudian diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kemudian menerbitkan Permen LHK 69/2017, sebagai turunan dari
PP 46/2016 yang memberikan petunjuk teknis terkait tata cara penyelenggaraan KLHS. Dengan terbitnya dua aturan tersebut semakin menegaskan
posisi KLHS sebagai alat kontrol dan panduan kebijakan yang komprehensif sebagai salah satu dasar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
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berkelanjutan dengan melakukan mitigasi potensi dampak negatif dari
pembangunan dan pelaksanaan proyek-proyek strategis dan penting dalam
perencanaan pembangunan. Sumber daya alam yang digunakan saat ini,
tidak boleh mengurangi kemampuan penggunaannya di masa mendatang,
dengan demikian hak setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan
hidup yang baik dan sehat, sepanjang waktu akan dapat terpenuhi.
Penyusunan KLHS ini bermaksud untuk memastikan bahwa Prinsip
Pembangunan Berkelanjutan terintegrasi dalam Dokumen RTRW. Tujuan
pelaksanaan KLHS RTRW Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2032 ini sebagai
berikut:
1) Memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah
menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2032;
2) Meningkatkan kualitas RTRW Kabupaten Bulungan 2012-2032 sebagai
upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3) Mendapatkan isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan dalam
wilayah kabupaten Bulungan
4) Memberi kontribusi perbaikan materi Revisi RTRW Kabupaten Bulungan
Tahun 2012-2032 melalui:
a) Penelaahan bersama wakil pemangku kepentingan untuk sama-sama
memahami masalah lingkungan hidup dan masalah pembangunan
yang menjadi isu strategis prioritas yang harus diakomodasi di dalam
Revisi RTRW tahun 2012-2032;
b) Penelaahan implikasi rumusan kebijakan dan program pembangunan
Kabupaten Bulungan terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan
fungsi lingkungan hidup, agar tidak menghambat upaya pencapaian
misi Bupati dan Wakil Bupati;
c) Pembentukan Forum Pemangku Kepentingan (Forum Multi Stakeholder) Kabupaten Bulungan sebagai wadah mewujudkan partisipasi
pemangku kepentingan membangun dan mengelola lingkungan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis nantinya akan memuat hasil analisis kajian tentang:
a. kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk
pembangunan;
b. perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
c. kinerja layanan atau jasa ekosistem;
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d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
dan
f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
Sasaran dari penyusunan KLHS ini adalah dihasilkannya Dokumen
RTRW yang sudah mengintegrasikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.
Sasaran pelaksanaan KLHS Revisi RTRW Kabupaten Bulungan Tahun 20122032 ini adalah, perbaikan kebijakan, rencana dan/atau program Pemerintah
Kabupaten Bulungan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko
terhadap lingkungan hidup agar fungsi kelestarian lingkungan dapat terjaga.
Adapun ruang lingkup yang akan dilaksanakan dalam penyusunan
KLHS Revisi RTRW Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2032 adalah sebagai
berikut:
1) Persiapan Pelaksanaan KLHS, meliputi:
a) Pembentukan Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan,
b) Identifikasi Kebutuhan data,
c) Menyusun KAK KLHS Revisi RTRW Kabupaten Bulungan
d) Menyusun Laporan Persiapan.
e) Seminar Awal KLHS dan Pelingkupan Isu Strategis KLHS.
2) Melakukan analisis kecenderungan terhadap isu strategis.
3) Melakukan telaah materi RTRW Provinsi Kalimantan Utara dan RTRW
Kabupaten yang bersisian dengan Kabupaten Bulungan.
4) Melakukan telaah materi Rancangan Awal Revisi RTRW Kabupaten Bulungan.
5) Diskusi bersama pemangku kepentingan tentang hasil analisis isu
strategis dan hasil telaah dokumen serta kesepakatan muatan KLHS.
6) Pengumpulan Data, Observasi Lingkungan dan telaah program prioritas.
7) Proses Analisis, Pengkajian Pengaruh, Mitigasi dan Alternatif perbaikan
program.
8) Telaah untuk perumusan rekomendasi.
9) Laporan Kemajuan dan Lokakarya Hasil Sementara KLHS.
10) Presentasi Hasil KLHS untuk Pembuatan Keputusan oleh Sekretariat
Daerah.
11) Seminar Akhir pelaksanaan KLHS Kabupaten Bulungan.
12) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program mitigasi oleh Pemangku
Kepentingan Terkait.
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BAB II

Proses Penyusunan
Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS)
Kabupaten Bulungan

P

asca terbitnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaksanaan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi kewajiban yang harus
dilakukan dalam penyusunan RTRW daerah.
Sebagai tindak lanjut dari UU 32/2009, Kementerian Lingkungan
Hidup kemudian menerbitkan PERMENLH Nomor 09 Tahun 2001 tentang
Pedoman Umum KLHS. Kemendagri juga mengeluarkan peraturan terkait
pada tahun 2012, yaitu Permendagri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pelaksanaan KLHS Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan
Daerah.
Pada tahun 2016, pelaksanaan KLHS semakin diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan KLHS yang berkonsekuensi diperlukannya Peraturan
Menteri untuk mengatur teknis penyelenggaraan KLHS. Tahun 2017, KLHK
menerbitkan PERMENLHK Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
Pasal 1 UU 32/2009 mendefinisikan KLHS sebagai berikut: “Rangkaian
analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa
prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”.
Dalam deﬁnisi di atas terkandung tiga proses penting yang perlu
ditempuh dalam penerapan KLHS di Indonesia:
1) Evaluasi pengaruh kebijakan, rencana dan program terhadap lingkungan
hidup;
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2) Integrasi prinsip–prinsip keberlanjutan dalam kebijakan, rencana dan
program;
3) Proses–proses kelembagaan yang harus ditempuh untuk menjamin prinsip–prinsip keberlanjutan telah diintegrasikan dalam kebijakan, rencana
dan program.
Atas dasar itu, Sawit Watch tergabung dalam Tim Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis bersama dengan NGO, akademisi dan para
organisasi pemerintah daerah lainnya pada tahun 2018 juga mulai melaksanakan penyusunan KLHS sebagai bentuk upaya partisipasi publik dalam
menyusun RTRW daerah yang lebih berkelanjutan. Dalam kesempatan itu,
Sawit Watch juga mempelajari berbagai kelemahan dalam proses penyusunan KLHS di berbagai wilayah.
Sawit Watch melihat, dalam perjalanannya selama beberapa tahun pasca terbitnya UU 32/2009, pelaksanaan penyusunan KLHS umumnya dimaknai tidak lebih sebagai produksi laporan KLHS. Dalam prosesnya, pelibatan
publik dan analisis yang mendalam terhadap aspek lingkungan dan dampak
kebijakan terhadap keberlanjutan lingkungan hidup masih sangat lemah.
Kemudian, keterlibatan pemerintah daerah atau elit daerah lainnya
dalam penyusunan KLHS juga sangat minim. Padahal, KLHS justru akan
menjadi dokumen panduan dalam menyusun dokumen RTRW yang sifatnya
wajib diikuti.
Sebelum melaksanakan proses penyusunan KLHS di Bulungan, Sawit
Watch juga terlibat dalam Tim Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup
Strategis proses yang sama di Kabupaten Berau. Namun ada beberapa perbedaan mendasar yang membuat proses yang terjadi di Berau menjadi pelajaran penting dalam penyusunan KLHS di Kabupaten Bulungan. Terlebih,
program penyusunan KLHS di Kabupaten Bulungan dilaksanakan pasca
terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang memberikan arahan
lebih rinci terkait proses penyusunan KLHS.
Ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari proses penyusunan
KLHS di Berau yang bisa dijadikan landasan melakukan perbaikan pada penyusunan KLHS di Kabupaten Bulungan. Pertama, keterlibatan pemangku
kepentingan pada level atas saat penyusunan KLHS di Berau sangat terbatas
hanya pada keterlibatan staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda). Sementara keterlibatan pemangku kepentingan level atas lainnya
seperti Kepala Bappeda dan juga Kepala Daerah sangat kurang.
Karena itu, dalam proses penyusunan KLHS di Bulungan, Tim Kelom-
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pok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis juga menjalin komunikasi
yang intens dengan pihak pemerintah, khususnya Bupati Bulungan H. Sudjati, SH dan juga pihak Bappeda. Proses komunikasi dengan pemangku
kepentingan di pemerintahan ini dilakukan sejak tahap pengenalan program
di menjelang akhir tahun 2016.
Proses komunikasi ini dijalankan guna memastikan, pihak pemerintahan
kabupaten beserta jajarannya mendukung program ini dan mau menerima
berbagai masukan yang dihasilkan dari kajian KLHS ini untuk bahan penyusunan RTRW Kabupaten Bulungan. Pihak pemerintah sendiri bersikap
terbuka dan kooperatif sehingga berbagai masukan dari hasil kajian ini bisa
diterima sebagai bahan penyusunan dokumen RTRWK Bulungan.
Pelajaran berikut adalah, kurangnya pelibatan akademisi lokal. Dalam
penyusunan KLHS di Berau, Tim Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup
Strategis lebih banyak dibantu oleh para pakar dari Jakarta yang membantu
dalam keseluruhan proses. Karena itu, dalam penyusunan KLHS di Bulungan,
ikut melibatkan akademisi lokal dari Universitas Borneo Tarakan. Pakar
tersebut, memegang sertifikasi dalam proses KLHS dan terlibat menjadi
pengajar selama lokakarya Regional Kalimantan untuk ahli akedemik lokal
oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Pelajaran ketiga, kurangnya pelibatan masyarakat, sebagai pihak
yang terdampak langsung dari kebijakan rencana tata ruang dan wilayah
yang tidak memperhatikan aspek lingkungan. Untuk itu, dalam penyusunan KLHS di Kabupaten Bulungan, Tim Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis melibatkan masyarakat secara aktif, khususnya
pada wilayah-wilayah terdampak dalam rencana pembangunan. Pelibatan
masyarakat dilaksanakan sejak tahap awal termasuk yang terpenting adalah dalam melaksanakan identifikasi isu Pembangunan Berkelanjutan (PB)
prioritas. Kemudian, masyarakat juga dilibatkan dalam proses penyusunan
muatan Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP).
Pelibatan masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan focus
group discussion, dan konsultasi publik. Dalam skema ini, masyarakat diposisikan sebagai pihak yang paham dan mengerti permasalahan lingkungan yang terjadi di sekitarnya, karena mereka mengalami sendiri terjadinya
perubahan, dampak pembangunan terhadap lingkungan sekitarnya. Untuk
menggali masukan dari masyarakat, Tim Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis membangun platform https://sites.google.com/view/klhsbulungan/home dimana masyarakat bisa mengunggah langsung berbagai
permasalahan, usulan, dan solusi atas berbagai masalah perencanaan pembangunan.
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Secara umum, metodologi penyusunan KLHS yang dilakukan Tim
Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis, mengikuti Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup Nomor 69/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/12/2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS. Tahapan dalam
pelaksanaan penyusunan KLHS di Bulungan ini dibagi menjadi empat fase.
Pertama adalah fase persiapan yang dimulai dengan pembentukan
Pokja KLHS dan Anggaran dan penyusunan kerangka acuan kerja (KAK).
Fase kedua, adalah fase penyusunan yang terdiri dari beberapa tahapan mulai dari identifikasi isu pembangunan berkelanjutan prioritas, identifikasi
muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP), perumusan alternatif
perbaikan KRP, hingga high level meeting dengan pihak pemerintah kabupaten. Fase ketiga adalah penjaminan kualitas yang berisi kegiatan integrasi
hasil KLHS, penjaminan kualitas dan pendokumentasian. Fase terakhir adalah validasi.

Gambar: Tahapan KLHS Bulungan berdasarkan PermenLHK 46/2016.

Selain alur pentahapan, dalam pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang bersifat umum, konseptual atau makro, Tim
Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis menggunakan pendekatan strategis. Sementara, untuk pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang bersifat fokus, detail, terikat, terbatas dan/atau
teknis, Tim Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis menggunakan pendekatan dampak.
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Tabel: Metode Pendekatan Penyusunan KLHS.
Pendekatan Dampak

Pendekatan Strategis

Identifikasi dan
perumusan isu

Pengumpulan,
pelingkupan dan
memutuskan isu yang
prioritas

Pengumpulan, pelingkupan
dan memutuskan isu yang
menjadi akar masalah

Identifikasi
muatan KRP
yang berpotensi
mempengaruhi
lingkungan hidup
dan pembangunan
berkelanjutan

Menguji cepat strategi,
desain, program kerja,
ketentuan teknis, aturan
terhadap pertimbangan/
kriteria keberlanjutan

Menguji cepat konteks, visi,
misi, tujuan, sasaran, konsep
makro, peta jalan, desain
besar terhadap kriteria
keberlanjutan

Analisis pengaruh

Menguji bagaimana
muatan KRP menyebabkan
dampak dan risiko
lingkungan hidup dan
pengaruhnya terhadap
daya dukung dan daya
tampung LH

Menguji skenario KRP
terhadap indikatorindikator keberlanjutan dan
menganalisis skenario yang
paling berkelanjutan dan
tidak menyebabkan daya
dukung dan daya tampung
LH terlampaui

Sumber: Lampiran IV.P.69/2017 tentang Tata Cara Pengkajian Pengaruh Kebijakan, Rencana
dan/atau Program Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup.

Dalam penyusunan KLHS di Kabupaten Bulungan ini, Tim Kelompok
Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis mengkombinasikan Pendekatan
Dampak maupun Pendekatan Strategis, dengan memperhatikan hal-hal berikut:
1. Pada Pendekatan Dampak, informasi yang diharapkan harus cukup detail dan terukur, sehingga perlu dilakukan pengumpulan data primer
yang relevan dan dilakukan analisis yang terukur semaksimal mungkin.
2. Pada Pendekatan Strategis, informasi dapat menggunakan data-data
sekunder atau kualitatif, namun penyusun harus terlebih dulu memiliki
kriteria keberlanjutan/kriteria pembangunan berkelanjutan yang tepat
konteks dan memadai untuk digunakan sebagai indikator penguji.
Kajian KLHS yang disusun Tim Kelompok Kerja Kajian Lingkungan
Hidup Strategis ini sesuai mandat UU 32/2009 berisi enam isu utama, yaitu:
1. Analisis terhadap kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup untuk pembangunan
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2.
3.
4.
5.
6.

Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup
Kinerja dan layanan ekosistem
Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
Tingkat ketahanan dan potensi

Tahap Penyusunan KLHS
Dalam proses penyusunan KLHS ini, pasca diselesaikannya tahap persiapan yang ditandai dengan pembentukan kelompok kerja penyusunan
KLHS dan penetapan kerangka acuan kerja, maka dimulailah proses panjang penyusunan dokumen KLHS yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu:
Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas, Identifikasi Muatan
Kegiatan, Identifikasi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP), Kajian
Pengaruh KRP terhadap lingkungan hidup, perumusan alternatif perbaikan
KRP, Rekomendasi KLHS yang ditutup denagn proses high level meeting
dengan pihak pemerintah kabupaten.

A. Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan
Dalam tahap ini, dilakukan penentuan isu-isu pembangunan
berkelanjutan strategis yang meliputi aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup serta bentuk keterkaitan antar ketiga aspek tersebut; menentukan isu yang paling strategis, prioritas atau menjadi akar dari semua isu yang terjadi dan; membantu penentuan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang diharapkan
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Terkait pengertian pembangunan berkelanjutan sendiri, the World
Commission on Environment and Development (WCED) dalam laporan berjudul Our Common Future pada tahun 1987 merumuskan, pembangunan
berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi
sekarang tanpa harus mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang.
Dalam PP Nomor 46 Tahun 2016, pembangunan berkelanjutan
didefinisikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek
lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan
untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi
masa depan.
Strange dan Bayley (2008) menyampaikan, bahwa pembangunan
berkelanjutan adalah tentang integrasi: membangun dengan cara yang
menguntungkan seluas mungkin kisaran sektor, lintas batas dan bahkan
lintas generasi. Keputusan harus memperhatikan dampak potensial pada
masyarakat, lingkungan dan ekonomi, sementara tetap mengingat bahwa
aksi kita akan menimbulkan dampak di tempat lain dan di masa yang
akan datang

Gambar: Analisis Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan.
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Dalam melakukan identifikasi dan perumusan isu pembangunan
berkelanjutan strategis ini, Tim Kelompok Kerja Kajian Lingkungan
Hidup Strategis mengumpulkan berbagai informasi baik melalui penelaahan literatur, maupun berbagai diskusi dengan melibatkan publik
dan pemangku kepentingan yang relevan melalui forum-forum konsultasi publik. Berikut ini adalah diagram yang menyajikan gambaran umum
terkait dengan Analisis Identifikasi Isu Strategis.
Dalam proses identifikasi isu pembangunan berkelanjutan strategis
ini, Tim Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis melaksanakan dua kali konsultasi publik, sebagai bentuk pelibatan publik terkait
penyusunan KLHS. Konsultasi Publik tersebut dilaksanakan pada tanggal 12 September 2018. Dalam acara yang dilaksanakan di Tanjung Selor
tersebut, dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, LSM, mahasiswa, masyarakat
setempat, dan sektor swasta. Melalui konsultasi publik ini, Tim Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis berusaha sebaik mungkin
untuk melibatkan lima pemangku kepentingan seperti yang ditunjukkan
pada gambar di bawah ini:

Gambar: Pihak yang Terlibat dalam Konsultasi Publik.

Stakeholder dibagi menjadi lima kelompok, yaitu: pembuat kebijakan tingkat tinggi, organisasi pemerintah daerah, masyarakat yang
terkena dampak, orang-orang yang memiliki informasi atau keahlian
(termasuk LSM, akademisi, dan forum lain), dan sektor swasta. Dalam
sesi ini, Tim Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis tidak
melakukan sesi presentasi kuliah yang biasa. Tim Kelompok Kerja Kajian
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Lingkungan Hidup Strategis mencoba untuk membaginya menjadi lima
kelompok dengan fasilitator sendiri yang akan membantu mereka menggali dan memulai diskusi dalam kelompok.
Adapun isu-isu yang berhasil dikumpulkan dari berbagai proses
identifikasi tersebut disajikan dalam tabel berikut ini.
Tabel: Model Pendekatan Isu Pembangunan Berkelanjutan.
Pendekatan: Fakta dan
Persepsi Masyarakat

Pendekatan: Isu Global, Kebijakan
dan Regulasi

•
•

isu-isu lingkungan, •
isu-isu sosial•
budaya, dan

•

isu-isu ekonomi

•

•
•

•

•

•
•

•
•
•

Isu perubahan iklim;
Isu kerusakan, kemerosotan, dan/
atau kepunahan keanekaragaman
hayati;
Isu peningkatan intensitas dan
cakupan wilayah bencana banjir,
longsor, kekeringan, dan/atau
kebakaran hutan dan lahan;
Isu penurunan mutu dan
kelimpahan sumber daya alam;
Isu peningkatan perubahan
status kawasan hutan dan/atau
lahan;
Isu peningkatan jumlah
penduduk miskin atau
terancamnya keberlanjutan
penghidupan sekelompok
masyarakat; dan/atau
Isu peningkatan risiko terhadap
kesehatan dan keselamatan
manusia
Peningkatan deforestasi dan emisi
gas rumah kaca
Kerusakan lingkungan akibat
pembangunan dan pemanfaatan
sumber daya alam
Terancamnya kelestarian ekosistem
penting dan langka?
Terancamnya sistem penghidupan
masyarakat lokal
Terancamnya hak/akses
masyarakat adat dalam
pemanfaatan sumber daya ruang
oleh adanya investasi ekonomi
skala besar ?

Pendekatan:
Isu SDG’s Global

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Pengentasan
kemiskinan dan
kelaparan
Kehidupan sehat
dan sejahtera
Pendidikan
berkualitas
Air bersih dan
sanitasi layak
Energi bersih dan
terjangkau
Pekerjaan layak
dan pertumbuhan
ekonomi
Ketahanan pangan
dan pertanian
berkelanjutan
Industri, inovasi dan
infrastruktur
Berkurangnya
kesenjangan
Kota dan komunitas
berkelanjutan
Penanganan
perubahan iklim
Ekosistem laut
dan darat yang
berkelanjutan
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•

Lemahnya kontrol ma-syarakat
dalam pengendalian perijinan
pemanfaatan ruang.

B. Identifikasi Muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP)
Proses berikut yang dilakukan dalam tahap penyusunan ini, adalah melakukan identifikasi muatan kebijakan, rencana, dan/atau program
(KRP). Identifikasi KRP ini dilakukan dengan menelaah dasar-dasar penyusunannya (visi, misi, tujuan, sasaran, latar belakang), konsepnya
(konsep makro, desain besar, peta jalan), dan/atau muatan arahannya
(strategi, skenario, desain, rencana aksi, kriteria, struktur kegiatan, teknis
pelaksanaan) sesuai dengan tingkat kemajuan penyusunan Kebijakan,
Rencana, dan Program pada saat mulai dilakukan KLHS.
Dilakukan untuk menemukan dan menentukan muatan Kebijakan,
Rencana, dan/atau Program yang harus dianalisis untuk mengetahui
pengaruhnya terhadap kondisi Lingkungan Hidup. Hasil penelaahan
akan dijadikan dasar untuk analisis pengaruh muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap
kondisi Lingkungan Hidup.
Muatan-muatan yang ada disusun dalam komponen-komponen
materi kebijakan, rencana, dan/atau program yang kemudian dikaitkan
dengan pertimbangan-pertimbangan berikut:
1) penurunan atau terlampauinya kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2) penurunan kinerja layanan jasa ekosistem;
3) kekeringan, atau kebakaran hutan dan lahan;
4) penurunan mutu dan ketersediaan sumber daya alam;
5) penurunan ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;
6) peningkatan kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan
iklim;
7) peningkatan jumlah penduduk miskin atau penurunan penghidupan
sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat;
8) peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat;
dan/atau
9) ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara
tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum
adat.
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Selanjutnya, dilakukan sintesa terhadap hasil identifikasi isu
strategis, muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup yang relevan, muatan KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau
Program lain yang terkait dan relevan, agar dapat diperoleh gambaran
yang lebih utuh tentang perkiraan cakupan wilayah yang terkena dampak
dan kelompok masyarakat yang terkena dampak.
Dalam proses ini pun, Tim Kelompok Kerja Kajian Lingkungan
Hidup Strategis juga melakukan publik dengan menggelar konsultasi
publik kedua yang dilaksanakan di Tanjung Selor, 18 Maret 2019. Konsultasi publik kedua ini dilakukan setelah pemerintah kabupaten mengeluarkan draf akhir Kebijakan, Perencanaan, dan Program (KRP) Perencanaan Tata Ruang. Ini adalah langkah ketiga dari keseluruhan tiga
belas langkah proses KLHS berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Hutan tahun 2016 nomor 46. Tim Kelompok Kerja Kajian
Lingkungan Hidup Strategis percaya, perlu upaya ekstra untuk memastikan bahwa seluruh proses ini bukan hanya proses teknokratis.
Ruang lingkup konsultasi publik kedua adalah untuk memilah kebijakan, perencanaan dan program (PPP) apa dalam pola dan struktur
spasial mengenai rencana tata ruang yang memengaruhi lima isu yang
memutuskan sebagai masalah pembangunan berkelanjutan di Bulungan.
Ada lima masalah pembangunan berkelanjutan sebagai yang pertama
hasil konsultasi publik;
a. Konflik spasial
b. Area ekspansi industri, pertambangan, perkebunan, dan kehutanan
c. Pengakuan wilayah masyarakat adat
d. Kemiskinan
e. Batas administrasi antara provinsi, kabupaten, dan desa yang belum
definitif
PPP tersebut kemudian diuji silang dengan isu-isu pembangunan
berkelanjutan untuk memilah PPP seperti apa yang perlu analisis lebih
mendalam. Dalam diskusi kelompok mereka juga diminta untuk memberikan rekomendasi, saran, perlindungan atau alternatif yang dapat diterapkan untuk memastikan bahwa PPP tersebut tidak melanggar aspek
lingkungan dan sosial.
C. Analisis Pengaruh KRP terhadap Kondisi Lingkungan Hidup
Proses selanjutannya dari penyusunan KLHS ini adalah melakukan
analisis atas pengaruh dari muatan KRP terhadap kondisi lingkungan
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hidup dengan memperhatikan hasil identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan:
1) Situasi sosial dan politik yang melatar belakangi penyusunan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
2) Situasi ekonomi dan pengaruh iklim investasi yang sedang berlangsung; dan
3) Situasi tata pemerintahan dan kelembagaan yang ada.
Analisis Pengaruh menggunakan lingkup, metode, teknik dan kedalaman analisis yang sesuai berdasarkan:
1) jenis dan tema Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
2) tingkat kemajuan penyusunan atau evaluasi Kebijakan, Rencana, dan/
atau Program;
3) relevansi dan kedetailan informasi yang dibutuhkan;
4) input informasi KLHS dan kajian lingkungan hidup lainnya yang
terkait dan relevan untuk diacu; dan
5) ketersediaan data
Hasil analisis pengaruh muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup akan memuat deskripsi tentang:
1) pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
2) dampak, risiko, dan manfaat dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap lingkungan
3) hidup, keberlanjutan kehidupan, dan keberlanjutan pembangunan;
dan
4) hal-hal yang karena keterbatasan pengetahuan dan data menyebabkan dibutuhkannya kajian lebih lanjut dan/atau tindakan-tindakan
penerapan prinsip kehati-hatian sebagai upaya meminimalkan risiko.
Hasil analisis di atas akan menjadi dasar perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Hasil dari analisis
tersebut akan memuat hal-hal berikut:
1. Analisis atas kapasitas daya dukung dan daya tamping lingkungan
hidup untuk pembangunan.
Dalam kajian ini, diukur kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung satu atau serangkaian aktivitas dan ambang batas kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada. Kajian ini penting untuk
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2.

3.

4.

5.

menentukan apakah intensitas pembangunan masih dapat dikembangkan atau ditambahkan.
Misalnya, analisis atas daya tampung lingkungan hidup bisa diukur
dari tingkat asimilasi media (air, tanah, udara) ketika menerima gangguan dari luar. Indikator yang digunakan dapat berupa kombinasi
antara beban pencemaran dengan kemampuan media mempertahankan fungsinya sejalan dengan masuknya pencemaran tersebut.
Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup
Kajian ini mengukur besar dan pentingnya dampak dan/atau risiko
suatu kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap perubahanperubahan lingkungan hidup dan kelompok masyarakat yang terkena dampak dan/atau risiko. Teknik analisis mengikuti ketentuan yang
telah tersedia (misalnya Pedoman Dampak Penting) dan metodologi
yang diakui secara ilmiah (misalnya metodologi Environmental Risk
Assessment).
Kinerja layanan atau jasa ekosistem
Kajian ini terutama ditujukan untuk memperkirakan kinerja layanan
atau fungsi ekosistem yang terutama yaitu:
a. layanan atau fungsi penyedia, misalnya sumber daya alam dan
sumber daya genetika, air dan lainnya.
b. layanan atau fungsi pengatur seperti pengendalian banjir, pengendalian erosi, pengaturan iklim dan sebagainya
c. layanan atau fungsi budaya misalnya, pengayaan perasaan dan
nilai spiritual, pengembangan tradisi dan adat istiadat, pengalaman batin, nilai-nilai estetika dan pengetahuan.
Kajian yang dilakukan terutama ditujukan untuk mengidentifikasi
jenis-jenis layanan/fungsi suatu ekosistem serta gambaran kemampuan dan keberfungsiannya.
Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
Kajian ini tingkat optimal pemanfaatan sumber daya alam yang dapat
dijamin keberlanjutannya. Pengukuran dilakukan dengan cara:
a. Mengukur kesesuaian antar tingkat kebutuhan dan ketersediaan
b. Mengukur cadangan yang tersedia, tingkat pemanfaatan yang
tidak menggerus cadangan, serta perkiraan proyeksi penyediaan
untuk kebutuhan masa mendatang
c. Mengukur dengan nilai dan distribusi manfaat dari sumebr daya
tersebut secara ekonomi.
Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
Analisis dilakukan dengan cara pertama, mengkaji kerentanan dan
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risiko perubahan iklim sesuai ketentuan yang berlaku. Kedua, menyusun pilihan adaptasi perubahan iklim. Ketiga, menentukan prioritas pilihan adaptasi perubahan iklim.
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
Analisis dilakukan dengan cara pertama, mengkaji pemanfaatan dan
pengawetan spesies/jenis tumbuhan dan satwa. Kedua, mengkaji ekosistem yang meliputi interaksi antara jenis tumbuhan dan satwa dan
potensi jasa yang diberikan dalam konteks daya dukung dan daya
tampung. Ketiga, mengkaji genetiik meliputi kajian keberlanjutan
sumber daya genetik, keberlanjutan populasi jenis tumbuhan dan
satwa.
D. Perumusan Alternatif Penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau
Program (KRP)
Tujuan perumusan alternatif kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) adalah untuk mengembangkan berbagai alternatif muatan
dari KRP tersebut, dan menjamin terselenggaranya pembangunan yang
berkelanjutan. Setelah dilakukan kajian maka dihasilkan beberapa alternatif muatan suatu KRP untuk dapat mengatasi isu strategis pembangunan berkelanjutan di suatu wilayah.
Selain itu, alternatif juga disusun setelah disepakati bahwa KRP
yang dikaji memang potensial dapat memberikan dampak negatif pada
pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, akan dilakukan pengembangan satu atau beberapa alternatif baru untuk menyempurnakan rancangan atau merevisi KRP yang ada.
Rekomendasi perbaikan memuat antara lain: materi perbaikan
KRP; informasi jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup beserta tindak lanjutnya.
Kemudian dapat ditambahkan pula dengan muatan: usulan KRP lain
yang relevan untuk disusun agar mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau tindak lanjut yang relevan untuk meningkatkan
kualitas pengambilan keputusan.
E. Penyusunan Rekomendasi Perbaikan Untuk Pengambilan Keputusan
KRP
Tujuan rekomendasi adalah menyepakati perbaikan muatan kebijakan,
rencana, dan/atau program berdasarkan hasil perumusan alternatif, serta
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memformulasikan tindak lanjut pendukung sebagai konsekuensi dilaksanakannya kebijakan, rencana, dan/atau program.
Muatan rekomendasi dapat berupa:
1) Pernyataan kesepakatan atas perbaikan muatan kebijakan, rencana,
dan/atau program, yaitu diantaranya:
a. perbaikan rumusan kebijakan;
b. perbaikan muatan rencana;
c. perbaikan materi program.
2) Pernyataan butir-butir tindak lanjut yang harus dipertimbangkan
dan/atau dilaksanakan pengambil keputusan sebagai konsekuensi
dilaksanakannya KLHS bagi kebijakan, rencana, dan/atau program,
yaitu diantaranya:
a. rekomendasi studi lebih lanjut bagi aspek-aspek tertentu untuk
mendukung operasionalisasi implementasi kebijakan, rencana,
dan/atau program lebih lanjut, seperti perlunya AMDAL;
b. rekomendasi penggunaan muatan KLHS untuk kebijakan, rencana,
dan/atau program lainnya yang berkaitan;
c. rekomendasi penggunaan muatan KLHS untuk penyusunan
KLHS lainnya yang berkaitan;
d. rekomendasi aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam
AMDAL atau dokumen lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan
yang akan dibangun/dilaksanakan sebagai tindak lanjut implementasi kebijakan, rencana, dan/atau program;
e. rekomendasi persyaratan lingkungan hidup bagi usaha dan/atau
kegiatan yang akan dibangun dan/atau dilaksanakan;
f. rekomendasi modifikasi atau penghentian usaha dan/atau kegiatan
yang menyebabkan terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
g. rekomendasi tindakan-tindakan mitigasi dampak yang dianggap
perlu;
h. rekomendasi-rekomendasi lain yang dianggap perlu untuk menjamin keberlanjutan dan mendorong upaya perbaikan terus menerus dalam pelaksanaan kebijakan, rencana, dan/atau program.
Pertimbangan yang harus diperhatikan dalam membuat rumusan
rekomendasi ini adalah:
a. konsistensi dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
nasional (Sustainable Development Goals);
b. kemungkinan adanya ketidakpastian ilmiah dari hasil telaahan KLHS;
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c. konsistensi dengan penerapan asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
d. konsistensi dengan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Validasi Perumusan Alternatif KRP
Sebagai tahap akhir setelah dilaksanakannya proses penyusunan
KLHS kemudian dilakukan proses validasi. Proses validasi dilakukan untuk
mengecek kualitas isi laporan. Proses validasi juga untuk mengecek apakah
proses penyusunan KLHS sudah sesuai dengan ketentuan terutama Permenlhk 69/2017. Setelah itu, kemudian diadakan rapat validasi di internal validator provinsi. Kemudian rapat validasi antara tim Pokja KLHS Kabupaten dan
Provinsi. Setelah itu nanti akan ada input dan catatan yang disampaikan oleh
tim validatornya.

BAB III

Karakteristik Kabupaten
Bulungan, Kawasan Subur,
Kaya Bahan Tambang,
Rentan Bencana

D

alam mengidentifikasi isu pembangunan berkelanjutan, Tim Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis mempertimbangkan
beberapa hal yang berpengaruh di wilayah Kabupaten Bulungan.
Hal-hal tersebut menyangkut karakteristik wilayah, termasuk di dalamnya
kondisi alam dan sosial-ekonomi masyarakat, dan potensi dampak dan risiko
dari setiap kegiatan, rencana dan/atau program (KRP) terhadap lingkungan
fisik dan sosial.
Karena itu, dalam proses penyusunan KLHS ini, identifikasi atas karakteristik wilayah Kabupaten Bulungan menjadi penting. Identifikasi tersebut
menyangkut sejarah, kondisi geografis, topografi, kondisi geologi, hidrologi,
iklim, tutupan lahan, kependudukan, kondisi sosial, ekonomi, budaya dan
masyarakat adat. Terkait dengan identifikasi atas karakteristik wilayah ini,
juga dipaparkan proyeksi dinamika pembangunan ke depan serta dampaknya dan juga aspirasi publik terkait isu lingkungan hidup dan pembangunan
berkelanjutan.
Sejarah Kabupaten Bulungan
Menilik sejarahnya, Kabupaten Bulungan bermula dari sebuah kesultanan yang bernama Kesultanan Bulungan yang sudah eksis sejak tahun 1731
yang berkedudukan di Tanjung Palas. Asal kata Bulungan sendiri, menurut
Ingai Liet, berasal dari legenda yang mengisahkan, asal kata Bulungan berasal
dari kata “bulu” dan “tengon”, yang dalam bahasa setempat diartikan sebagai “bambu betul”. Dalam percakapan dari hari ke hari melalui pengaruh
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berbagai ragam dialek, ucapannya kemudian menjadi Bulongan dan seterusnya menjadi Bulungan. (Ingai, Liet. 2012, Tidak Diterbitkan).
Sebutan “Bu Tengon” berasal dari dialek antara Kepala suku Kayan Ku
Anyi yang mengisahkan tentang kelahiran penjelmaan seorang putra yang
berasal dari sepotong bambu di sebuah desa, yaitu Desa Mara yang letaknya
tidak jauh dari Tanjung Palas. Laki -laki yang berasal dari bambu bernama
“Jau Iru” yang dalam bahasa Kayan berarti “guntur besar”, itu diberi nama
“Bulu Batenun”. Dalam dialog Ku Anyi dengan Bulu Batenun mempertanyakan apakah Jau Iru betul-betul Bulu Tengon (Bambu betul).
Keturunan Jau Iru inilah yang kemudian menjadi cikal bakal yang
melahirkan Asung Luwan, ibu dari Suku Tayang yang pada akhirnya kawin
dengan seorang pangeran dari Brunai Darussalam (Datu Mancang), yang kemudian melahirkan suku Bulungan dan menjadi penguasa Kesultanan Bulungan.
Suku-suku yang mendiami Kawasan Bulungan sendiri berasal dari
perpindahan penduduk Asia Selatan yakni dari daerah Yunan, yang disebut
Proto Melayu. Mereka masuk melalui daerah Kalimantan di bagian barat.
Mereka menelusuri sungai-sungai diantaranya melalui sungai Kayan yang
mengalir di dearah Bulungan. Karena mereka datang dari hulu sungai lalu
dinamailah mereka orang hulu, terkenal dengan istilah orang daya atau orang
dayak.
Suku Dayak yang mulai bergerak dari hulu sungai Kayan terkenal
dengan istilah Apo Kayan. Suku ini terbagi dalam tiga kelompok, yakni suku
Kenyah, suku Kayan, dan suku Bahau. Di luar kelompok ini ada pula suku
Punan. Suku-suku ini sudah menyebar ke seluruh Kalimantan Timur. Dalam
Bahasa Bulungan suku ini disebut ulun, seperti suku Kenyah disebut Ulun
Kenyah atau Segayi dan suku Kayan disebut Ulun Kayan.
Suku Kayan ini, pada awalnya mendiami persimpangan sungai Kayan
dan sungai Pujungan. Suku-suku ini selalu berpindah-pindah. Saat ini keberadaan suku-suku tersebut berada pada satu wilayah tertentu seperti,
suku Kenyah di Antutan, Jelarai Selor, Lebong dan sebagainya, sedangkan
orang-orang Kayan mendiami Mara, Antutan, Pimping, dan lain-lain.
Suku lain yang terdapat di sungai Sekatan disebut suku Berusu. Mereka ini pun menyebar sampai ke daerah Kabupaten Malinau. Berdasarkan cerita turun temurun Suku Berusu, terjadi perpindahan tiga bersaudara yakni
Yanduk, Piyau, dan Idu yang meninggalkan Sekatak untuk mencari ilmu
pengetahuan.
Dalam perjalanannya terjadi proses kawin mawin dengan beberapa
orang luar dan beranak cucu yang kemudian melahirkan suku-suku Berusu
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yang ada di daerah Malinau dan sekitarnya.Selain suku-suku yang tersebut
di atas, terdapat suku-suku lain seperti Tidung, Tenggalan, Lundanye, suku
Punan, Bajau dan sebagainya.
Suku Bulungan merupakan pencampuran darah Kayan dan Melayu.
Suku-suku lain yang berasal dari luar Bulungan yang juga ada di Kabupaten
Bulungan adalah Bugis, Jawa, Banjar, Tionghoa, Arab dan beberapa suku
lain dari seluruh nusantara. Hingga kini suku -suku tadi membaur bahkan
terjadi perkawinan antar suku.
Dosen pada Universitas Kaltara, Jimmy Nasroen mengatakan, Bulungan
merupakan salah satu daerah istimewa yang dimiliki pemerintah Indonesia selain Aceh dan Yogyakarta. Kesultanan Bulungan bergabung dengan
Indonesia pada 1949, yakni pada saat Indonesia masih berbentuk Republik
Indonesia Serikat. Sejak saat itulah wilayah Kesultanan Bulungan, di dalam
Federasi Kalimantan Timur, menjadi Daerah Istimewa. Status Daerah Istimewa itu kemudian dikukuhkan dengan diterbitkannya UU No. 22 tahun 1955,
terkait status wilayah Kesulatanan Bulungan sebagai Daerah Istimewa.
Namun status sebagai daerah istimewa itu kemudian diubah lagi pada
tahun 1959 dengan diterbitkannya UU Nomor 27 tahun 1959 yang mengubah
status Bulungan dari Daerah Istimewa menjadi Daerah Tingkat II Bulungan.
Seiring perubahan itu, kepemimpinan di Bulungan beralih dari Sultan menjadi pemimpin sipil. Pada tanggal 12 Oktober 1960, dilakukan pelantikan dan
pengambulan sumpah Bupati Bulungan yang pertama Andi Tjatjo dengan
gelar Datuk Wiharja yang memimpin Kabupaten Bulungan dari 1960 hingga
1963. Sejak itu, tanggal 12 Oktober ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten
Bulungan.
Terkait status Kesultanan Bulungan, melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan No. 186/ORB/92/14/1950, kedudukan Kesultanan Bulungan
ditetapkan sebagai wilayah swapraja. Kemudian keputusan gubernur ini disahkan menjadi Undang-Undang Darurat RI No 03 tahun 1953.
Sejak dahulu, kawasan Kabupaten Bulungan sudah terkenal sebagai
wilayah yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Di masa Kesultanan Bulungan, Sultan Bulungan merupakan merupakan teman baik dari
pemerintah kolonial Belanda saat itu, kerjasama mereka awal mula didahului dengan adanya minyak bumi di Tarakan yang dieksplotiasi oleh Belanda
yang membagikan keuntungannya dengan kesultanan Bulungan sehingga
terjalin baik kerjasama diantara keduanya.
Kesultanan Bulungan merupakan salah satu kesultanan besar dan memiliki hubungan langsung dengan kerajaan Belanda pada masa itu dan ke-
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sultanan ini tidak berperang melawan Belanda. Hal ini dibuktikan dengan
salah satu kapal yang bertuliskan Boelongan Nederland.

Foto Kapal Kesultanan Bulungan.

Pada masanya, Kesultanan Bulungan hidup berlimpah dengan adanya
pembagian keuntungan dengan pemerintah Belanda. Bahkan dari salah satu
dokumentasi di Museum Kesultanan Bulungan terdapat dokumentasi saat
Sultan Bulungan berkunjung ke Belanda untuk menemui Ratu Wilhelmina.
Hal ini menunjukkan bahwa Kesultanan Bulungan memang memiliki ikatan
yang baik dengan Belanda.
Memasuki era kemerdekaan, Kabupaten Bulungan kemudian menjadi
salah satu kabupaten yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 1999 kabupaten ini kemudian dimekarkan menjadi
tiga kabupaten dan satu kota, yaitu masing-masing Kabupaten Bulungan,
Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan. Pada tahun
2013, keempat wilayah tersebut ditambah Kabupaten Tana Tidung, dimekarkan menjadi Provinsi Kalimantan Utara, memisahkan diri dari Kalimantan
Timur.
Provinsi Kalimantan Utara terbentuk sebagai Daerah Otonom Baru
berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 pada tanggal 25 Oktober 2012. Sebagai Provinsi baru yang ke 34 di Indonesia secara resmi mulai
aktif sejak tanggal 22 April 2012 seiring dengan dilantiknya Penjabat Gubernur Kalimantan Utara Bapak Dr. H. Irianto Lambrie.
Luas Provinsi Kalimantan Utara sendiri mencapai 72,56 ribu kilometer
persegi dengan total populasi mencapai 738 ribu jiwa lebih, dengan kepadatan penduduk mencapai 10/km2. Pada saat dibentuknya, wilayah Kalimantan
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Utara dibagi menjadi 5 wilayah administrasi, yang terdiri dari 1 kota dan 4
kabupaten.
Adapun batas wilayah Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:
• Kota Tarakan, populasi 239.973, ibukota Tarakan.
• Kabupaten Bulungan, populasi 226.322, ibukota Tanjung Selor.
• Kabupaten Malinau, populasi62.460, ibukota Malinau.
• Kabupaten Nunukan, populasi140.567, ibukota Nunukan.
• Kabupaten Tana Tidung, populasi22.841, ibukota Tideng Pale.
Karakteristik Geografis Kabupaten Bulungan
Dari sisi karakteristik wilayah bisa digambarkan, secara geografis,
wilayah Kabupaten Bulungan adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak pada 116 04’ 41’’- 117 57’ 56’’BT dan 2 09’ 19’’- 3 34’ 49’’ LU. Secara administrasi Kabupaten Bulungan berbatasan dengan:
• sebelah Utara dengan Kabupaten Tana Tidung,
• sebelah Timur dengan Kota Tarakan dan Laut Sulawesi,
• sebelah Selatan dengan Kabupaten Berau, dan
• sebelah Barat dengan Kabupaten Malinau.
Kabupaten Bulungan merupakan kabupaten induk pemekaran wilayah
Kalimantan Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2012. Pasca
pembentukan Kabupaten Tana Tidung, luas Kabupaten Bulungan berkurang
menjadi tersisa 13.181,92 km2. Kabupaten ini memiliki 10 kecamatan, 81 desa,
dan 6 kelurahan.
Dari sisi geografis berbagai isu yang muncul adalah terkait batas
wilayah baik batas antara wilayah provinsi, batas wilayah antar kabupaten
di dalam provinsi, hingga permasalah batas antar desa yang masih dalam
proses penyelesaian.
Meski masing-masing wilayah secara definitif telah memiliki batasan
dan luasan wilayah masing-masing, namun isu batas wilayah masih menjadi
isu penting yang dibahas dalam penyusunan RTRWK Bulungan. Beberapa
segmen batas wilayah masih bermasalah dan masih menunggu keputusan
dari Menteri Dalam Negeri. Kabupaten Bulungan merupakan kabupaten
induk pemekaran wilayah Kalimantan Utara berdasarkan Undang-Undang
Nomor 20 tahun 2012.
Sejarah pemekaran dimulai pada tahun 1997 yaitu terbentuk Kota
Tarakan. Pada tahun 1999 mekar lagi membentuk kabupaten Malinau dan
Nunukan. Berdasarkan kajian penarikan batas Kabupaten Bulungan bahwa
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kabupaten ini semula memiliki luas 18.010,5 km2 menjadi 13.181,92 km2 berdasarkan UU Nomor 34 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana
Tidung.
Permasalahan batas setelah pemekaran provinsi adalah batas dengan
Kabupaten Berau. Segmen batas antar kedua kabupaten ini sekitar 371 km.
Sejauh ini disepakati sekitar 222,6 km dan yang belum disepakati 148,5 km.
Selain itu batas wilayah antar kabupaten di dalam provinsi Kalimantan Utara masih ada, namun menurut pemerintah Kabupaten Bulungan hal ini bisa
diselesaikan karena mereka yang merupakan daerah induk. Sehingga tinggal dilakukan penyesuaian di atas peta.
Permasalahan batas antar desa juga menjadi masalah tersendiri baik
itu yang berbatasan langsung dengan provinsi, berbatas langsung dengan
kabupaten dalam satu provinsi, maupun di dalam satu kabupaten. Saat ini
pemerintah kabupaten Bulungan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Desa sudah menargetkan untuk penyelesaian semua batas desa yang ada di
Kabupaten Bulungan yang menjadi kewenangan mereka.
Karaktristik Topografi dan Geomorfologi Kabupaten Bulungan
Topografi Kabupaten Bulungan secara umum terdiri dari kawasan pegunungan, perbukitan, pegunungan karst, cekungan, perbukitan bergelombang, hingga gugusan kepulauan. Dari Barat, titik tertinggi berada di pegunungan berketinggian 1670 meter dari permukaan laut (mdpl) yaitu kawasan
Gunung Kundas yang merupakan bagian dari kawasan Kecamatan Peso,
Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Tanjung Palas dan Kecamatan Sekatak.
Berikut gunung-gunung yang tersebar di tiga kecamatan di Kabupaten Bulungan, yaitu; Kecamatan Peso, Tanjung Palas, dan Sekatak:
Tabel: Gunung di Kabupaten Bulungan.
Kecamatan
Nama Gunung
Ketinggian (m)
Peso

Tanjung Palas

Ubut Lebung

700

Brun

934

Kelu

1100

Bakayan

1599

Kundas

1670

Setarat

tad

Takin

tad
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Sekatak

Sondong

1052

Gunung Putih

450

Mara

700

Sombang

1450

Sekatak

250

Silid

300

Sumber: BPS Kab. Bulungan, Bulungan Dalam Angka 2017.

Ke arah Timur, di bagian muara terdapat pulau-pulau kecil yang
merupakan bagian dari Kecamatan Bunyu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah,
dan Kecamatan Sekatak. Kawasan muara Kabupaten Bulungan memiliki sejumlah 301 pulau dimana sejumlah 201 pulau yang sudah diberi nama. Dari
jumlah itu, 32 pulau di antaranya memiliki luas sebesar 1000 hektare ke atas.
Sedangkan 69 pulau lainnya memiliki luas di bawah 1.000 hektare. Sementara 100 pulau lainnya belum memiliki nama dengan luasan total mencapai
25 ribu hektare.
Tabel: Pulau-Pulau dengan Luas 1000 Hektare di Kabupaten Bulungan.
No

Nama Pulau

Luas (Ha)

No

Nama Pulau

Luas (Ha)

1

Mandul

38.737,413 17

Tutus

3.490,132

2

Mangkudulis Besar

26.287,300 18

Sengatok Kecil

3.443,931

3

Sengatok Besar

22.184,300 19

Pekin

3.261,405

4

Bunyu

11.394,104 20

Linta

3.168,380

5

Tibi

8.696,090 21

Ijap

2.871,495

6

Karis

7.445,137 22

Mangkupalas

1.895,201

7

Pangkaran

7.108,768 23

Tangkudacin

1.836,127

8

Temenggah

6.184,398 24

Baru

1.589,533

9

Berasan

5.340,191 25

Mangkasak

1.691,167

10

Mapat

4.981,300 26

Selayu

1.575,716

11

Baru

4.755,328 27

Tampir Besar

1.446,153

12

Lentimum

4.595,359 28

Sikang

1.445,362

13

Sida

4.241,116 29

Pesalang

1.416,519

14

Mangkudulis Kecil

3.987,287 30

Belipot

1.415,167

15

Ibus

3.901,991 31

Lentimum

1.301,098

16

Payau

3.875,032 32

Tembagan

1.171,514

Sumber: BPS, Kab. Bulungan dalam Kab. Bulungan Dalam Angka 2011.
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Kawasan Kabupaten Bulungan dengan topografi yang beragam ini
dibentuk dari berbagai proses alami seperti letusan gunung berapi, erosi
dan pengikisan pada kawasan gunung berapi, pembentukan lahan dengan
dengan proses agradasi atau penumpukan sedimen dalam pembentukan
dataran di kawasan sungai, endapan di kawasan sungai, dataran banjir, danau, kawasan gambut, dan rawa. Kemudian proses alam berupa degradasi
solusional, atau pelarutan batuan juga membentuk pegunungan karst dan
proses agradasi atau penumpukan sedimen di kawasan pantai membentuk
kawasan pasir pesisir pantai, teras pantai, rawa pasang surut dan dataran
lumpur.
Secara umum, bentuk wilayah Kabupaten Bulungan didominasi oleh
wilayah yang datar, berbukit-bukit, bergunung-gunung, hingga terjal. Hal
ini dapat dilihat dari kemiringan lahan dominan di kabupaten ini berkisar
antara 2-30%. Kemiringan lahan yang relatif kecil yakni <2% terletak pada
sebagian besar wilayah pantai dan sepanjang daerah aliran sungai ataupun
daerah dengan fisiografi dataran alluvial.
Pada daerah dengan kemiringan lahan yang kecil sangat cocok untuk
lahan pertanian tanaman pangan terutama tanaman padi dan palawija. Sedangkan pada daerah dengan kemiringan lahan 3-15% merupakan kawasan
yang potensial untuk pengembangan pertanian pangan dan perkebunan
contohnya adalah pembuatan teras gulud atau teras bangku. Adapun kawasan dengan kemiringan lahan antara 15-30% pemanfaatannya terbatas
pada perkebunan dengan teknologi yang menunjang kesuburan tanah.
Karakteristik Geologi
Karakteristik geologi, Kabupaten Bulungan merupakan kawasan yang
memiliki kekayaan alam yang tinggi. Kekayaan alam tersebut berupa bahan
galian, bahan tambang, minyak dan gas bumi, serta bahan tambang lainnya.
Bunyu, Peso dan Sekatak merupakan kawasan yang paling banyak menyimpan kekayaan alam seperti bahan galian batu-batuan (pasir kuarsa, batu kapur, dan lainnya); bahan tambang seperti batubara dan emas; serta gas dan
minyak bumi.
1. Bahan Galian
Kekayaan bahan galian seperti kerikil dan pasir berasal dari batuan endapan alluvium, yang banyak terdapat di daerah dataran seperti di Tanjung
Palas Timur, Tanjung Selor, Tanjung Palas, dan Tanjung Palas Tengah. Kemudian kekayaan bahan galian berupa gamping, kuarsa, grafit, juga terbentuk
dari batuan sedimen yang banyak terdapat di Kecamatan Peso.
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2. Emas
Bahan tambang berupa emas, terbentuk dari batuan intrusive, dan
juga endapan kapur yang banyak banyak terdapat di kawasan perbukitan
Kecamatan Peso, dan Sekatak yang berbatasan dengan Tana Tidung.
3. Batubara
Kekayaan tambang berupa batubara terbentuk dari batuan sedimen
yang banyak terdapat di Kecamatan Sekatak, dengan ketebalan antara 0,51,5 meter. Lapisan batubara juga dapat ditemukan di Kecamatan Peso, Peso
Hilir, Tanjung Palas, Tanjung Selor, dan Tanjung Palas Timur sebagai endapan
batubara laut dangkal.
4. Gas dan Minyak Bumi
Terbentuk dari endapan peralihan berupa pasir, pasir tufan, batu lanau,
shale yang merupakan formasi blok cekungan yang biasanya mengandung
minyak dan gas bumi. Kekayaan alam ini terdapat di Kecamatan Sekatak,
Bunyu, dan sekitar Muara Sekatak yaitu di kecamatan Tanjung Palas Utara
dan Tanjung Palas Tengah, kemudian di Tanjung Palas Timur, dan Tanjung
Selor.
5. Karang/Karst
Terbentuk dari endapan batu kapur atau gamping yang membentuk
gugusan karang (reef) atau pegunungan kapur (karst). Kekayaan alam ini
banyak terdapat di kawasan perbatasan Tanjung Palas Timur dan Berau,
Sekatak, Tanjung Palas Utara, dan Tanjung Palas Tengah
6. Bahan Tambang Lain
Selain bahan-bahan tambang yang disebutkan di atas, formasi geologi
Kabupaten Berau juga membuat kabupaten kaya akan bahan tambang lain
seperti pasir kuarsa, batu pasir, batu gamping dan lainnya.
Sistem Lahan di Kabupaten Bulungan
Sistem lahan di Kabupaten Bulungan terbagi dalam delapan satuan
sistem lahan yaitu: sistem pantai, sistem rawa pasang surut, sistem dataran
alluvial, sistem rawa-rawa, sistem teras pantai, sistem daratan, sistem perbukitan dan sistem pegunungan.
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Gambar: Peta Sistem Lahan Kabupaten Bulungan.

Karakteristik Hidrologi Kabupaten Bulungan
Kawasan Bulungan juga merupakan kawasan yang banyak dialiri
sungai. Daerah Aliran Sungai (DAS) utama di kabupaten ini adalah DAS
Kayan. Dari total luas kabupaten yang mencapai 1,3 juta hektare, sejumlah
289 ribu hektare, masuk sebagai bagian dari DAS Kayan yang membentang
dari Kecamatan Peso di Hulu, hingga kota Tanjung Selor di hilir.
Kawasan DAS Kayan merupakan kawasan yang kaya sumber daya
air terdiri dari kawasan sungai-sungai, rawa dan laut. Total panjang sungai
yang melintasi Kabupaten Bulungan mencapai 828 kilometer dengan sunga
Kayan sebagai sungai utama dengan panjang 576 kilometer. Menurut data
dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bulungan, debit air di Sungai
Kayan mencapai 1.937,57 m3/detik.
Besarnya potensi hidrologi di Kabupaten Bulungan tidak terlepas dari
kawasan hutan yang terdapat di Kabupaten Bulungan. Kawasan hutan ini
berfungsi sebagai kawasan serapan air hujan yang selanjutnya menghasilkan
debit air yang sangat besar di daerah hulu Sungai Kayan.
Aliran Sungai Kayan hingga saat ini digunakan sebagai bahan baku
penyediaan air bersih serta air minum sepanjang daerah aliran sungainya.
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Selain itu aliran Sungai Kayan juga digunakan sebagai prasarana lalu lintas
transportasi air baik secara lokal maupun regional.
Namun, kondisi wilayah yang banyak dilintasi sungai-sungai, ditambah kondisi kemiringan wilayah yang cukup tinggi di hulu dan semakin
rendah ke hilir memberi dampak kerentanan banjir pada wilayah-wilayah
sepanjang aliran sungai.
Kasus banjir di daerah Kecamatan Peso diduga merupakan akibat dari
karakteristik topografi DAS Kayan tersebut. Kecamatan Peso memiliki ketinggian sekitar 60 mdpl artinya berada di titik yang lebih rendah dari ketinggian sungai di segmen tengah (120 mdpl).
Apabila terdapat akumulasi air hujan ke sungai yang besar sementara
wilayah Kecamatan Peso tepat berada di bagian bawah dari gradien sungai
yang besar akan menjadikan wilayah tersebut menjadi area yang menerima
limpasan yang besar, sehingga potensi terjadinya banjir pun tinggi.

No

Tabel: Hasil Identifikasi Karakteristik DAS Kayan.
Biogeofisik
Wilayah DAS (yang berkaitan dengan Bulungan)
DAS
Hulu
Tengah
Hilir

1

Geologi

Batuan plutonis,
vulkanis Tersier,
dan batu
gamping.

Batuan plutonis,
vulkanis Tersier,
batugamping.

Sedimen,
krakal, krikil,
debu hingga
lempung.

2

Geomorfologi

Pergunungan,
perbukitan,
dengan struktur
lipatan, blok dan
kekar.

Perbukitan
dengan struktur
lipatan, blok dan
kekar.

Dataran aluvial,
dataran fluviomarin.

3

Topogafi

Bergunung,
berbukit.

Bergelombang
dan berbukit

Bergelombang
dan datar

4

Orientasi

Barat daya – timur
laut.

Barat daya –
timur laut

Barat daya –
timur laut

5

Kemiringan
lereng (%)

> 21

14 – 20

0 – 13

6

Bentuk lereng

Lurus, cekung.

Cembung, Lurus,
tidak teratur.

Lurus, tidak
teratur

7

Tanah

Porositas rendah,
erodibilitas tinggi.

Porositas rendah, Porositas
erodibilitas tinggi rendah,
erodibilitas
tinggi

| 53

54 |

MELINDUNGI DAS KAYAN

MENYELAMATKAN MASA DEPAN BULUNGAN
Pembelajaran Penyusunan KLHS Partisipatif Kabupaten Bulungan

8

Arahan fungsi
lahan DAS

Kawasan lindung,
Resapan, dan
Penyangga

Kawasan
lindung,
Penyangga,
Budidaya

Kawasan
Budidaya

9

Curah hujan

0 – 3000 mm/tahun 2001 – 3000 mm/ 2001 – 4000
tahun
mm/tahun

10

Intensitas hujan

0 – 27,70 mm/hari

20,71 – 27,70
mm/hari

20,71 – 34,80
mm/hari

11

Penggunaan lahan

Hutan Lahan
Kering
Primer
Hutan Lahan
Kering Sekunder
Hutan Tanaman
Pemukiman
Pertanian Lahan
Kering Campur
Semak/Belukar
Tanah Terbuka
Tubuh Air

Belukar Rawa
Hutan Lahan
Kering Primer
Hutan Lahan
Kering
Sekunder
Hutan
Mangrove
Sekunder
Hutan Rawa
Sekunder
Hutan Tanaman
Pemukiman
Perkebunan
Pertambangan
Pertanian Lahan
Kering
Pertanian Lahan
Kering Campur
Semak/Belukar
Tanah Terbuka
Tubuh Air

Belukar Rawa
Hutan Lahan
Kering
Sekunder
Hutan
Mangrove
Primer
Hutan
Mangrove
Sekunder
Hutan Rawa
Sekunder
Pemukiman
Perkebunan
Pertambangan
Pertanian
Lahan Kering
Campur
Rawa
Semak/
Belukar
Tambak
Tanah Terbuka
Transmigrasi
Tubuh Air

Karakteristik Iklim
Secara umum Kabupaten Bulungan beriklim sedang, dengan rata-rata
suhu udara sepanjang tahun 2017 berkisar antara 23,8°C-33,5°C. Curah hujan
di kawasan Kabupaten Bulungan bervariasi, mulai dari curah hujan sangat
tinggi sampai dengan normal. Secara keseluruhan, curah hujan yang dominan adalah curah hujan normal pada bagian tengah kabupaten dan tinggi
pada sekitar bagian barat dan utara.
Kemudian curah hujan pada tahun 2017, Kabupaten Bulungan berkisar
181-406 mm3/bulan. Sedangkan kelembapan udaranya cukup tinggi yaitu
sekitar 69-96% dengan rata-rata pada tahun 2017 adalah 84%. Berdasarkan
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hasil pengamatan yang dilakukan di Stasiun Meteorologi Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan mengalami musim hujan sepanjang tahun dengan jumlah
curah hujan rata-rata sebesar 299,8 mm dengan kisaran sekitar 98,5 mm sampai dengan 510 mm per bulannya. Adapun jumlah hari hujan di Kabupaten
Bulungan dalam setahun sebesar 242 hari.
Penggunaan Lahan di Kabupaten Bulungan
Berdasarkan peta penutup/penggunaan lahan Kabupaten Bulungan tahun 2017, tutupan lahan di kabupaten tersebut terdiri dari 13 kelas yaitu: hutan, mangrove, kebun campuran, perkebunan, lahan terbuka, permukiman,
sawah, ladang/ tegalan, semak belukar, rawa, tambak, tambang, dan sungai.
Berikut adalah urian masing-masing kawasan tutupan/penggunaan lahan di
Kabupaten Bulungan:
1. Hutan:
Hutan di Kabupaten Bulungan dari hasil interpretasi mosaik citra
SPOT 6 dan 7 tahun 2017 mencapai seluas 1.082.101,44 hektare. Kawasan hutan di Kabupaten Bulungan merupakan hutan tropis atau hutan lahan kering,
mencakup hutan lindung, hutan produksi, hutan konversi.
Hutan tropis secara umum merupakan kenampakan dengan vegetasi
pohon dengan warna hijau tua pada citra pengindraan jauh. Di dalam interpretasi citra penginderaan jauh, fungsi hutan tidak tampak, yang tampak
secara fisik adalah kenampakan kanopinya atau kenampakan penutup lahan
hutan yang menjadi satu kesatuan, walaupun fungsinya berbeda.
Hutan lahan kering atau hutan tropis dijumpai di dataran rendah, perbukitan dan pegunungan. Hutan yang dimaksud mencakup hutan lindung,
hutan produksi, hutan produksi konversi. Hutan merupakan hutan tropis
yang lebat, pada citra mosaik citra SPOT 6 dan 7 tahun 2017 berwarna hijau
tua dengan tekstur kasar. Hutan lahan kering di perbukitan merupakan hutan primer yang diambil kayunya (hutan produksi).
2. Mangrove:
Luas lahan mangrove di Kabupaten Bulungan berdasarkan hasil interpretasi mosaik citra SPOT 6 dan 7 tahun 2017 mencapai seluas 41.365,08
hektare. Mangrove atau hutan lahan basah Kabupaten Bulungan merupakan hutan yang terletak pada lahan basah sepanjang tahun di pantai bagian
timur dan pulau-pulau kecil.
Kenampakan hutan rawa dan hutan mangrove pada citra harus mem-
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perhatikan kapan pengambilan datanya, yaitu musim kemarau atau musim
penghujan. Apabila musim penghujan kenampakan hutan dapat berubah
sebagian besar menjadi genangan air terdapat di wilayah pesisir, rawa pantai, rawa belakang, sekitar tepi sungai, dan meander sungai berupa hutan
mangrove dan nipah, yang menjadi satu kesatuan ekosistem.
Hutan lahan basah pada citra mosaik SPOT 6 dan 7 tahun 2017 mempunyai rona/ warna hijau muda dan asosiasi daerah cekungan, sehingga mudah diidentifikasi
3. Kebun Campuran:
Kebun campuran di Kabupaten Bulungan sebagian besar berupa kebun pekarangan dekat permukiman dan dekat ladang/ tegalan. Tampak jelas
kebun campuran pada mosaik citra SPOT 6 dan 7 tahun 2017, dengan rona
hijau hiterogen (tidak seragam). Kebun campur tanaman buah-buahan yang
bercampur dengan tanaman lainnya. Kebun campuran di Kabupaten Bulungan berdasarkan hasil klasifikasi mosaik citra SPOT 6 dan 7 tahun 2017
mencapai seluas 44.641,45 hektare.
4. Perkebunan:
Luas perkebunan di Kabupaten Bulungan dari citra mosaik SPOT 6
dan 7 tahun 2017 mencapai seluas 10.107,36 hektare. Perkebunan di Kabupaten Bulungan pada citra mosaik SPOT 6 dan 7 tahun 2017, berwarna hijau dengan tekstur halus karena tanaman homogen (sawit maupun karet).
Warna yang hampir seragam menempati daerah dataran dan perbukitan bergelombang pembuatan pematang (blok-blok) sering tidak terlalu kelihatan.
5. Lahan Terbuka:
Lahan terbuka di Kabupaten Bulungan menempati daerah dataran
maupun perbukitan bergelombang, lahan terbuka (tanpa vegetasi dan tanpa
air), biasanya merupakan daerah bekas tebangan/ pembukaan lahan (land
clearing) oleh pengembang yang akan dijadikan lahan perkebunan sawit. Lahan terbuka di daerah dataran merupakan lahan untuk persiapan pembangunan permukiman dan infrastruktur.
Jalur jalan dan lahan terbuka mempunyai rona sama pada citra, hanya
polanya berbeda, jalan dengan pola memanjang, sedangkan untuk keperluan
lain dengan pola melebar. Lahan terbuka (termasuk jalan) di Kabupaten Bulungan dari hasil interpretasi mosaik citra SPOT 6 dan 7 tahun 2017 seluas
3.037,95 hektare.

MELINDUNGI DAS KAYAN

MENYELAMATKAN MASA DEPAN BULUNGAN
Pembelajaran Penyusunan KLHS Partisipatif Kabupaten Bulungan

6. Pemukiman Kota dan Pedesaan:
Dari citra satelit, Kawasan permukiman kota dan pedesaan di Kabupaten Bulungan tampak jelas dengan pola memanjang sepanjang jalan utama
dan mengelompok di wilayah perkotaan (Ibukota kabupaten dan kecamatan, serta wilayah terbangun lainnya).
Kenampakan daerah permukiman terbuka (tanpa tanaman pekarangan,
atau kumpulan rumah-rumah yang berdekatan) pada citra mempunyai rona
coklat merah (pink) mengelompok seperti Kota Tanjung Selor dan sekitarnya, Gunung Putih (Ibukota Kecamatan Tanjung Palas), Salimbatu (Ibukota Kecamatan Tanjung Palas Tengah), Sekatak Buji (Ibukota Kecamatan
Sekatak), Karang Agung (Ibukota Kecamatan Tanjung Palas Utara), Tanah
Kuning (Ibukota Kecamatan Tanjung Palas Timur), (Ibukota Kecamatan Tanjung Palas), Long Beluah (Ibukota Kecamatan Tanjung Palas Barat), Long
Tungu (Ibukota Kecamatan Peso Hilir), Long Bia (Ibukota Kecamatan Peso),
dan sepanjang jalan. Permukiman kota Bunyu (Ibukota Kecamatan Bunyu)
terletak di Pulau Bunyu.
Sementara, permukiman kampung yang masih banyak tanaman pekarangan tampak menunjukkan rona coklat kehijauan karena tanaman
pelindung jalan. Luas permukiman di Kabupaten Bulungan berdasarkan
hasil interpretasi citra mosaik SPOT 6 dan 7 tahun 2017 seluas 10.546,74 hektare.
7. Sawah:
Sawah merupakan pertanian lahan basah sebagian besar terletak di
daerah dataran, daerah antar perbukitan di kiri dan kanan sungai. Sawah
berupa sawah tadah hujan dan sawah irigasi penampakan pada citra mempunyai pola sama, hanya dibedakan dengan kondisi air/ kelembaban lahannya. Sawah dengan petak kecil-kecil tampak tanah sedang digarap dan
diairi, namun sebagian sudah ada tanaman padi, pada citra mosaik SPOT 6
dan 7 tahun 2017 berwarna merah dan hijau muda bercak hitam.
Warna merah pantulan lahan terbuka tanpa tanaman, warna hijau
muda sawah bertanaman padi, bercak hitam-hitam adalah sawah yang sedang diairi. Di Kabupaten Bulungan sawah ditanami padi dan sayuran,
dengan pola tanam tidak bersamaan. Tanaman padi sulit dibedakan dengan
alang-alang, karena rona, bentuk rumpunnya sama, dapat dibedakan dengan
citra multi temporal, karena padi mempunyai fase pertumbuhan, sedangkan
alang-alang sepanjang tahun tetap.
Sawah di Kabupaten Bulungan terdapat di Kecamatan Sekatak, Tanjung Palas Tengah, Tanjung Palas, Tanjung Selor, dan Tanjung Palas Timur,
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berdasarkan hasil interpretasi citra mosaik SPOT 6 dan 7 tahun 2017 seluas
7.072,31 hektare.

8. Tegalan dan Ladang:
Luas tegalan/ladang di Kabupaten Bulungan berdasarkan hasil klasifikasi mosaik citra SPOT 6 dan 7 tahun 2017 mencapai seluas 14.734,12 hektare.
Tegalan dan ladang, merupakan pertanian lahan kering (tanpa irigasi), hanya
mengandalkan air hujan, yang digunakan untuk tanaman palawija (padi
gogo, jagung, kedelai, umbi-umbian).
Tegalan/ladang di Kabupaten Bulungan terletak wilayah perbukitan
dan dataran bergelombang, dengan pola memencar berwarna coklat (lahan
masih digarap) dan coklat kehijauan (ada tanaman tumpang sari). Tegalan/
ladang di Kabupaten Bulungan terdapat di Kecamatan Tanjung Palas Utara,
Tanjung Palas, Tanjung Palas Tengah, Tanjung Selor, Tanjung Palas Timur,
dan Tanjung Palas Barat.
9. Semak, Belukar, dan Rumput:
Semak, belukar dan rumput merupakan penampakan asosiasi, pada
citra sulit dibedakan karena mempunyai tekstur, pola hampir sama, maka
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dalam interpretasi mosaik citra SPOT 6 dan 7 tahun 2017 dijadikan satu kelas, yaitu semak belukar. Luas kawasan semak belukar berdasarkan hasil interpretasi mosaik citra SPOT 6 dan 7 tahun 2017 mencapai seluas 122.759,48
hektare.
Semak belukar di Kabupaten Bulungan terletak di semua kecamatan,
yaitu Kecamatan Bunyu, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung
Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Palas
Barat, Kecamatan Peso Hilir, dan Kecamatan Peso.
10. Rawa:
Rawa adalah salah satu penutup tubuh air dengan penampakan pada
citra mosaik SPOT 6 dan 7 tahun 2017 berwarna biru gelap (rawa, danau,
sungai). Rawa dan danau merupakan tubuh air secara terbentuk secara alami,
sehingga bentuknya tidak teratur. Rawa yang terdapat di Kabupaten Bulungan adalah rawa pantai, rawa belakang (rawa buri), rawa sungai, yang
terletak di Kecamatan Bunyu dan Kecamatan Sekatak. Rawa di Kabupaten
Bulungan berdasarkan hasil interpretasi citra SPOT 6 dan 7 tahun 2017 seluas 1.120,06 hektare.
11. Tambak:
Tambak merupakan salah satu tubuh air, hampir sama rawa, namun
mempunyai pola berbeda/ pola teratur dengan pematangnya, sehingga mudah diinterpretasi dari citra pengindraan jauh. Penggunaan lahan tambak
terletak di wilayah pantai merupakan kolam ikan (budidaya) ikan air payau/
laut, pengenalannya pada citra menggunakan rona/ warna, pola, situs, dan
asosiasinya.
Tambak di Kabupaten Bulungan terdapat di Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Selor, dan Kecamatan
Tanjung Palas Timur. Berdasarkan hasil interpretasi mosaik citra SPOT 6 dan
7 tahun 2017 luas lahan tambak di Kabupaten Bulungan mencapai 72.874
hektare.
12. Tambang:
Tambang di Kabupaten Bulungan merupakan tambang migas dan batubara, dengan pola yang tidak teratur. Lokasi Tambang berupa lahan terbuka pertambangan (open pit-mining) batubara dan lubang-lubang bekas
penambangan batu dan pasir. Tambang di Kabupaten Bulungan terdapat
di Kecamatan Bunyu (Migas), Kec. Sekatak, dan Kec. Tanjung Palas Tengah.
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Dari hasil klasifikasi mosaik SPOT 6 dan 7 tahun 2017, lahan pertambangan
di Kabupaten Bulungan mencapai seluas 264,01 hektare.
13. Sungai:
Sungai merupakan tubuh air dengan pola memanjang berkelok-kelok
tidak teratur, yang tampak pada mosaik citra SPOT 6 dan 7 tahun 2017, berwarna biru muda hingga biru gelap/hampir hitam, karena air menyerap
tenaga gelombang elektromagnetik inframerah dan merah. Badan air yang
berbentuk jalur sungai, pada citra dengan pola memanjang dan kontras
dengan rona sekelilingnya. Sungai di Kabupaten Bulungan dari hasil klasifikasi mosaik citra SPOT 6 dan 7 tahun 2017 mencapai seluas 23.304 hektare.
Tabel: Luas Setiap kelas Penutup Lahan Kabupaten Bulungan dari
Mosaik Citra SPOT 6 dan 7 tahun 2017.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Penutup/Penggunaan Lahan
Hutan
Mangrove
Kebun Campuran
Perkebunan
Lahan terbuka
Permukiman
Sawah
Tegalan / ladang
Semak belukar
Rawa
Tambak
Tambang
Sungai/ Tubuh air
TOTAL

Luas (Ha)
1.082.101,44
41.365,08
44.641,45
10.107,36
3.037,95
10.546,74
7.072,31
14.734,12
122.759,48
1.120,06
72.874
264,01
23.304
1.433.928

Persen (%)
74,59
2,97
3,20
0,72
0,22
0,76
0,51
1,06
8,80
0,08
5,63
0,02
1,44
100

Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil
Kabupaten Bulungan memiliki cukup banyak pulau kecil meliputi: Pulau Bunyu, Pulau Papa, Pulau Baru, Pulau Batok, Pulau Tipus, Pulau Tibi,
Pulau Payau, Pulau Keris, Pulau Sarilaki, Pulau Agis, dan Pulau Kaletiak. Kemudian Pulau Buka, Pulau Limangun Tengah, Pulau Teribi, Pulau Tentubu,
Pulau Pesalang, Pulau Berunai, Pulau Menggantung, Pulau Cermin, Pulau
Seluyu, dan Buntu. Berikutnya, Pulau Manyundas Pulau, Mampat, Pulau
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Patah, Pulau Berai, Pulau Makapan, Pulau Mening, Pulau Temenggah, Pulau Linta, Pulau Limangun, Pulau Tutus, Pulau Siontai, Pulau Pekin, Pulau
Tundung, Pulau Ibus, Pulau Tokong, dan Pulau Baru.
Dari puluhan gugusan pulau-pulau kecil ini hanya dua lokasi yang memiliki potensi pariwisata yaitu Tanah Kuning, Mangkupadi dan Karantiau,
Pulau Bunyu. Kedua kawasan tersebut memiliki pasir yang cukup bersih
dengan panorama yang indah dan sesuai untuk kegiatan wisata pantai.
Dari sisi kedalaman air, karakter batimetri Kabupaten Bulungan cukup
beragam. Di Pulau Bunyu keragaman batimetri meliputi kedalaman 0-20 meter. Pada area sekitar Kecamatan Sekatak dan Tanjung Palas Utara batimetri
meliputi kedalaman 0-10 meter. Pada Kecamatan Tanjung Palas Utara batimetri menunjukkan angka cukup besar yaitu dengan kedalaman mencapai
40 meter.

Gambar: Peta Batimetri Kabupaten Bulungan.

Kawasan pesisir di Kabupaten Bulungan menjadi salah satu indikator terjadinya kerusakan lingkungan di kawasan hulu yang ditandai dengan
tinggi-rendahnya sedimentasi di kawasan muara. Sedimentasi di daerah pesisir merupakan penumpukan akhir dari proses erosi dari daerah hulu ke
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hilir. Salah satu faktor penyebab kerusakan di kawasan hulu adalah aktivitas manusia di kawasan daratan. Pada Kabupaten Bulungan teridentifikasi 3
jenis sedimentasi yang tergambarkan pada peta berikut:

Gambar: Peta Sedimentasi di Pesisir Kabupaten Bulungan.

Flora dan Fauna di Kawasan Pesisir Kabupaten Bulungan
Pemetaan flora dan fauna serta kondisi dari flora dan fauna telah dilakukan dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(RZWP3K) Kabupaten Bulungan. Selain informasi yang didapatkan dari
RZWP3K, informasi terbaru dari hasil observasi lapangan dan analisis pun
disampaikan dalam bagian ini. Berikut adalah rangkumannya:

Nipah (Nypa fruticans)
Bakau (Rhizopora sp.)
Pearpat (Sonneratia sp.)
Pedada (Bruguiera sp.)

Mangrove

Terumbu
Karang

Contoh Spesies

Jenis

Karang Pindada (25
Ha)
Malingkit (100 Ha)
Karang Berau (1000
Ha)
Karang Tigau (50
Ha)
Bunyu (200 Ha)

Sepanjang pesisir
Kecamatan Tanjung
Palas Utara, Sekatak

Lokasi

Kondisi

Kondisi terumbu karang di beberapa lokasi masih baik,
namun ancaman berupa sedimentasi dan kenaikan suhu
laut memberikan tekanan pada keberadaan terumbu
karang. Sedimentasi menyebabkan air laut keruh dan sinar
matahari tidak dapat menembus ke karang. Kondisi ini
perlahan membunuh terumbu karang ditandai dengan
pemutihan karang (coral bleaching).

Dalam RZWP3K, kondisi hutan mangrove di Bulungan
telah dinyatakan tertekan oleh adanya kegiatan tambak.
Hutan mangrove pada pesisir timur Bulungan telah
banyak terkonversi menjadi tambak. Hal ini terverifikasi
dalam informasi yang didapatkan dari citra satelit yang
menunjukkan guna lahan aktual pesisir Bulungan yang
dominan tambak. Meskipun masih ada kumpulan vegetasi
mangrove yang digunakan sebagai batas-batas tambak
tersebut.
Kegiatan pengendalian dan restorasi tambak sudah
dilakukan dengan memberikan papan larangan dan
kegiatan reboisasi mangrove. Akan tetapi konversi lahan
mangrove menjadi tetap terjadi.
Isu yang cukup strategis lainnya adalah beberapa kawasan
mangrove yang terkonversi ini sebetulnya merupakan
kawasan lindung pesisir.

Tabel: Flora dan Fauna Dominan di Pesisir Bulungan.
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Perikanan
Tangkap

(3) Potensi Perikanan
lainnya seperti: Teripang,
Ubur ubur, Rajungan
(Portunus sp.);

(2) Potensi Perikanan
Pelagis seperti: Kembung
(Rastrelliger sp.),
Layang, Selar, Tenggiri
(Scomberomorus sp.), Alualu, Kuwe, Tembang, Cumi
Cumi (Loligo sp.), Sotong;

(1) Potensi Perikanan
Demersal seperti: Ikan
Kakap (Lutjanus
sp.), Kerapu, Bawal
(Pampus argenteus),
Sebelah, Lidah (Cynoglosus
sp.), Beronang, Cucut/
Hiu (Carcharinus sp.), Pari
(Dasyatis sp.), Kuro, Kakap
Merah/Bambangan, Udang
Barong, Udang Windu
(Panaeus monodon), Udang
Dogol;

Sepanjang pesisir
Luas wilayah perairan Kabupaten Bulungan adalah ±
Kecamatan Tanjung 1.982.075 Ha dengan garis pantai sepanjang 390,8 km,
Palas Utara, Sekatak memiliki potensi sumberdaya pesisir dan laut yang
dapat dikembangkan seperti potensi perikanan tangkap
dan perikanan budidaya.
Masyarakat pesisir selatan – utara Kabupaten
Bulungan seperti Tanah
Kuning, Kampung Baru, Karang Tigau, Tias, Salimbatu,
Bunyu dan Antal
umumnya menggantungkan mata pencahariannya pada
usaha pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan
laut seperti pertambakan dan penangkapan ikan.
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Kecamatan Sekatak

Eucheuma

Rumput Laut

Jenis rumput laut yang dibudidayakan di perairan
Tanjung Kharis adalah rumput laut Eucheuma sp. rumput laut tersebut dibudidayakn di laut lepas dengan
sistem diikatkan pada tali. Produk olahan Eucheuma
mempunyai prospek dan potensial untuk dikembangkan baik sebagai sumber bahan pangan, farmasi,
kosmetika maupun industri-industti lainnya seperti
misalnya: ATC (Alkali Tteated Cartageenan), SRC (Semi
Refined Carrageenan) dan Refined Carrageenan.

2) Karena tambak tidak dimiliki masyarakat Bulungan, pajak dan retribusi tambak tidak masuk ke
Kabupaten Bulungan. Padahal angka pemasukan
yang bisa dihasilkan tambak sangat besar.

Tambak merupakan kegiatan yang sangat potensial di
Bulungan meskipun tambak menjadi polemik karena
banyak lahan tambak yang mengkonversi kawasan
lindung mangrove. Tambak yang ada di Bulungan
memproduksi setidaknya 3 jenis komoditas: udang &
lobster, kepiting, dan ikan.
Isu strategis yang meliputi kegiatan tambak ini adalah:
1) Tambak banyak berlokasi di daerah yang seharusnya
menjadi kawasan lindung mangrove.

Sumber: RZWP3K Kab. Bulungan.

Kecamatan Tanjung
Palas Tengah dan
Sekatak

Udang
Lobster
Bandeng
Kepiting

Perikanan
Budidaya
(Tambak)
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Karakteristik Kependudukan
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 2017 (BPS) Kabupaten Bulungan, jumlah penduduk Kabupaten Bulungan pada tahun 2016 berjumlah
150.656 jiwa. Jumlah ini naik 12.429 jiwa dari tahun sebelumnya yakni 2015
yang berjumlah 138.227 jiwa. Adapun laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bulungan mencapai angka 9,54% pada tahun 2016. Sama seperti jumlahnya, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bulungan juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 1,95 %.
Dengan luas wilayah sebesar 13.181,92 km2, Kabupaten Bulungan memiliki kepadatan penduduk rata-rata sebesar 11,43 jiwa/km2. Jika dilihat dari
persebarannya, pada tahun 2016 Kecamatan Tanjung Selor memiliki jumlah
penduduk terbesar yakni sebanyak 54.460 jiwa atau sebesar 36 % dari jumlah
penduduk Kabupaten Bulungan secara keseluruhan.
Dari sisi komposisi penduduk, penduduk usia produktif antara 1564 tahun memiliki jumlah yang cukup banyak. Dari total jumlah penduduk
produktif, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Bulungan mencapai
64,03% (data 2014).
Lapangan kerja terbanyak yang menyerap tenaga kerja adalah pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan yang menyerap 23 ribu jiwa atau
45,70 persen dari total angakatan kerja. Sektor berikut yang bayak menyerap
tenaga kerja adalah pertambangan dan penggalian yang menyerap 2.288 ribu
tenaga kerja atau 4,39% dari total angkatan kerja.

Gambar: Grafik Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bulungan 2012-2016.
Sumber: BPS Kabupaten Bulungan, data diolah 2018.
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Dilihat dari segi usia, penduduk di Kabupaten Bulungan yang tergolong usia produktif (15-64 tahun) memiliki jumlah yang cukup banyak.
Hal ini dapat dilihat dari angka rasio ketergantungan yang dimiliki oleh Kabupaten Bulungan. Berikut adalah Piramida Penduduk di Kabupaten Bulungan pada tahun 2016 berdasarkan data BPS yang telah diolah.

Gambar: Grafik Kependudukan Berdasarkan Golongan Usia Produktif.

Proyeksi Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk Kabupaten Bulungan pada tahun 2016 adalah sebesar 150.656 jiwa. Proyeksi penduduk pada tahun 2038 dengan ekstrapolasi
pertumbuhan penduduk berpola parabolik diperkirakan mencapai 471.308
jiwa.
Dari segi pola persebaran penduduk, ecara eksisting Kabupaten Bulungan didominasi penduduk pada bagian Kecamatan Tanjung Selor. Kecamatan lain masih terbilang berpenduduk sedikit dibandingkan dengan
Tanjung Selor. Hal ini disebabkan karena Tanjung Selor merupakan tempat
bagi wilayah perkotaan utama di Kabupaten Bulungan, yaitu perkotaan Tanjung Selor.
Sementara, kecamatan lainnya belum memiliki wilayah permukiman
yang signifikan jika dibandingkan dengan Tanjung Selor. Distribusi dan
kepadatan penduduk di Kabupaten Bulungan terbilang sangat renggang.
Dalam 20 tahun kedepan, kepadatannya terus meningkat terutama di daerah
perkotaan, seperti Tanjung Selor dan Bunyu.
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Tanjung Selor dan Bunyu yang sebelumnya sudah memiliki kepadatan
penduduk yang relatif padat berkembang menjadi semakin padat. Semula
kepadatannya hanya berkisar pada 80-120 jiwa/km2. Setelah 20 tahun, kepadatan penduduknya meningkat menjadi lebih dari 160 jiwa/km2.
Selain Tanjung Selor dan Bunyu, kecamatan yang relatif meningkat
kepadatan penduduknya secara signifikan adalah Tanjung Palas Utara dan
Tanjung Palas Barat. Pertumbuhan penduduk pada kedua kecamatan secara
tidak langsung dipengaruhi oleh adanya transmigrasi yang hadir pada
kedua kecamatan ini.
Karakteristik Sosial, Ekonomi, Budaya
Dilihat dari indeks pembangunan manusia (IPM), secara umum terjadi
peningkatan kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Bulungan. Nilai
IPM Kabupaten Bulungan tahun 2016 mencapai sebesar 69,88, lebih tinggi
dari angka IPM 2015 yang sebesar 69,37. Peringkat IPM Bulungan berada
pada urutan nomor 3 di Kalimantan Utara setelah kota Tarakan dan Malinau.
Peningkatan IPM ini didorong oleh meningkatnya angka harapan
hidup yang berdasarkan data BPS 2016, mencapai 72,36 tahun. Kemudian
angka rata-rata lama sekolah dikaitkan dengan prigram wajib belajar 9 tahun adalah sebesar 8,43 tahun. Meski demikian, rata-rata lama sekolah di
Kabupaten Bulungan belum sesuai dengan Program Wajar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah. Rata-rata penduduk di Kabupaten Bulungan
mengenyam pendidikan hingga kelas dua pada tingkatan SLTP.
Faktor penyumbang IPM berikutnya adalah angka harapan lama sekolah. Angka ini pun menunjukkan grafik meningkat dimana angka harapan
lama sekolah di Kabupaten Bulungan. Pada tahun 2014 (12,53), tahun 2015
(12,58), dan tahun 2016 (12,75). Meski demikian, angka harapan lama sekolah
masih jauh dari batasan maksimum yang ditetapkan oleh BPS yaitu 18.
Berikutnya adalah angka rata-rata pengeluaran riil. Perkembangan
selama tiga tahun ke belakang, menunjukkan peningkatan angka rata-rata
pengeluaran riil di Kabupaten Bulungan. Pada tahun 2012 Rp8,5 juta, tahun
2013 Rp 8,8 juta, tahun 2014 Rp 8,85 juta. Namun, rata-rata pengeluaran riil di
Kabupaten Bulungan masih jauh dari nilai maksimum yang ada atau masih
tergolong sedang, karena standar minimum yang ditetapkan oleh BPS untuk
rata-rata pengeluaran riil adalah Rp 1,007 juta maksimal Rp 26,57 juta.
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Karakteristik Masyarakat Adat
Penduduk Kabupaten Bulungan berdasarkan etnis terdiri dari penduduk asli pribumi Non Dayak, yaitu dari kelompok etnis Bulungan dan Tidung; kemudian penduduk asli Dayak dari kelompok etnis Kayan, Kenyah,
Segai, Berusu dan Punan; serta penduduk pendatang dari berbagai suku di
Kalimantan dan luar Kalimantan.
Saat ini, setelah menyadari berbagai kesamaan asal usul, akar budaya dan adat istiadat, kelompok masyarakat yang disebutkan sebagai penduduk asli ini cenderung menyebutkan diri sebagai “masyarakat asli” atau
“masyarakat adat” di Bulungan. Identitas sebagai Masyarakat asli” atau
“Masyarakat adat” yang terdiri dari atas berbagai etnis penduduk asli
Dayak dan Non Dayak ini kelihatnya sebagai bentuk kristalisasi bagi pembeda dengan penduduk pendatang yang datang kemudian setelah masa Kolonial Belanda hingga sekarang ini. Mereka yang mengidentitaskan dirinya
sebagai masyarakat adat di Bulungan sebagai penduduk asli ini kemudian
lazim disebut sebagai kelompok BULTIA (Bulungan, Tidung dan Dayak).
Konteks sosial budaya masyarakat Bulungan tidak terlepas dari konteks ekologis perwilayahan Bulungan dengan karakteristik geo-ekonomi dan
geo politik spesifik untuk masing-masing kawasan. Kawasan pantai tempat
konsentrasi sebaran pusat-pusat perdagangan dan pemerintahan, sudah sejak abad-abad silam menjadi daya tarik bagi para pendatang baik dari dalam
maupun negeri.
Sebagian dari para pendatang ini kemudian bermukim dan menetap.
Oleh karena itu kawasan pantai banyak dihuni oleh penduduk dari etnis
pendatang. Etnis pendatang yang jumlahnya cukup dominan di Bulungan
adalah Jawa, Bugis dan Banjar. Jumlah etnis pendatang Jawa kian bertambah
setelah adanya program transmigrasi di beberapa desa di di Bulungan. Sementara kawasan pedalaman merupakan tempat konsentrasi sebaran sumber daya alam hutan, yang sejak dulu telah menjadi sumber kehidupan andalan penduduk dari etnis lokal, yang banyak menghuni kawasan ini, baik
dari etnis lokal yang dikategorikan sebagai Dayak.
Kondisi sosial budaya yang sangat berciri khas di Kabupaten Bulungan
yaitu adanya keberadaan Kesultanan Bulungan yang peninggalannya masih
ada hingga saat ini. Bahkan, keluarga pewarisnya masih berada di Kabupaten Bulungan.
Kesultanan Bulungan didirikan pertama kali oleh raja pertamanya
yaitu Wira Amir gelar Amiril Mukminin pada tahun 1731. Dahulu, wilayah
Kesultanan Bulungan meliputi wilayah Kabupaten Bulungan, Kabupaten
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Tana Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan
Tawau, Sabah saat ini. Wilayah Kesultanan Bulungan dipimpin secara turun
menurun oleh sultan sampai dengan raja terakhir atau raja ke-13 yaitu Datuk
Tiras gelar Sultan Maulana Muhammad Djalalluddin yang berkuasa mulai
tahun 1931 sampai dengan 1958.
Sebelum Kesultanan Bulungan terbentuk, penduduk yang menghuni
Sungai Kayan dan sekitarnya hanya dibedakan sebagai orang dari hulu atau
‘daye’ yang tinggal di pehuluan sungai dan kemudian disebut sebagai orang
Dayak, kemudian orang bukit atau ‘tidong’ yang bermukim di dataran tinggi dan kemudian disebut sebagai orang Tidung, serta orang dari hilir atau
‘aloq’ yang kemudian disebut sebagai orang Melaseh atau Melayu. Di luar
itu terdapat orang dari laut yang tinggal di atas air yang kemudian disebut
sebagai orang Banyu atau Bajau atau orang Tausuk karena umumnya berasal
dari Sulu, Filipina.
Namun setelah Datuk Mancang, seorang ‘aloq’ dari Berunai memperistri ‘orang Dayak’ yang konon berasal dari sebuah bambu dan mendirikan
Kerajaan Bulungan, semenjak itu pulalah istilah ‘Bulungan’ sebagai sebutan
kelompok suku ada. Orang-orang Dayak yang kemudian memeluk Islam
mengikuti kepercayaan Sultan atau Raja Bulungan, akan mengubah identitas
menjadi orang Bulungan. Menjadi muslim berarti menjadi orang Bulungan.
Berbeda dengan Datuk Mancang yang mendirikan Kesultanan dengan
nama Bulungan, Raden Rambat, seorang bangsawan dari Kesultanan Sambas yang ‘mengungsi’ ke utara Kalimantan dan mendirikan Kesultanan baru
justru menggunakan nama suku lokal yaitu suku Tidung sebagai nama kesultanan. Nama Tidung tetap dipergunakan sebagai nama Kesultanan sebagai
bentuk pengakuan dari pendatang Melayu atas eksistensi suku-suku asli di
Pulau Tarakan, Sesayap, Sebuku dan Sembakung yang telah memeluk Islam.
Namun dalam perkembangannya, seperti halnya orang Dayak di Kesultanan Bulungan yang berubah identitas ketika memeluk Islam, demikian
pula halnya dengan suku-suku penduduk asli di Kesultanan Tidung. Mereka
yang memeluk Islam atau menjadi muslim lebih menyukai identitas sebagai
orang Tidung.
Merujuk pada klasifikasi Etnis menurut kesamaan bahasa oleh Hudson, Di Kabupaten Bulungan terdapat dua Kelompok besar yaitu. Pertama,
Kelompok Exo-Bornean yakni Bulungan, Tidung, Berusu dan Punan Dulau
dari kelompok Idahan. Kedua, Kelompok Endo-Bornean yakni Kayan, Segai
dan Kenyah dari kelompok Kayan-Kenyah, serta Punan Sajau dari kelompok
Rejang-Baram.
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Dinamika dan Proyeksi Pembangunan ke Depan
Kabupaten Bulungan merupakan kawasan dengan posisi strategis, yaitu sebagai jalur pelayaran di wilayah Kalimantan Utara. Selain itu, Bulungan
juga menjadi simpul jalur pelayaran nasional yang menghubungkan Jawa
dan Sulawesi atau Jawa dengan pulau lainnya, serta pelayaran internasional
seperti ke Malaysia, Brunei dan Filipina.
Posisi yang strategis ini menjadikan Kabupaten Bulungan sebagai
simpul pusat perkonomian di berbagai bidang, khususnya agroindustri. Ke
depan, sektor seperti kehutanan, pertanian, perkebunan dan perikanan, serta
pertambangan, diperkirakan akan menjadi motor penggerak perekonomian
Kabupaten Bulungan. Di satu sisi perkembangan industri ini akan memicu
pertumbuhan ekonomi dan menggerakkan pembangunan infrastruktur, seperti pelabuhan, jalan dan transportasi untuk mendukung mobilitas barang
dan jasa.
Di sisi lain, pertumbuhan sektor ini juga akan menumbuhkan perkembangan kawasan-kawasan baru untuk mendukung perkembangan sektorsektor ekonomi tersebut. Jika, dikelola dengan baik, berdasarkan prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan, perkembangan kawasan untuk sektor
perkebunan, pertanian, kehutanan dan lain-lain, tidak hanya akan memberikan keuntungan secara ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan hidup.
1. Potensi Permasalahan Lingkungan Hidup
Proses pengembangan kawasan akan menimbulkan potensi degradasi
lingkungan hidup, dimana ada beberapa indikator yang harus diperhatikan
oleh pemerintah kabupaten, yaitu: kondisi lahan kritis, kualitas air, kualitas
udara, dan sumber pencemaran. Terkait lahan kritis, kondisi eksisting saat
ini memang jumlahnya masih kecil, yaitu hanya sebesar 7.600 hektare atau
hanya sebesar 0,57% dari luas keseluruhan Kabupaten Bulungan. Namun luasan lahan kritis berpotensi bertambah jika eksploitasi alam atau lahan yang
berlebihan tidak dikontrol.
Kemudian dari sisi kualitas air, Kabupaten Bulungan masih tergolong
baik. Secara umum kualitas air di Kabupaten Bulungan sudah memenuhi
syarat untuk diolah lebih lanjut menjadi air minum. Namun perlu ada kesadaran baik pemerintah maupun masyarakat, untuk tetap menjaga keseimbangan ekologis, khususnya air sungai yang ada sehingga tetap pada kategori
kelas I untuk saat ini (eksisting), bahkan hingga 20 tahun yang akan datang,
dengan turut berpartisipasi dalam program dan kegiatan pengelolaan dan
pemanfaatan sungai yang berkelanjutan di Kabupaten Bulungan.
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Berikut adalah kualitas udara Kabupaten Bulungan yang saat ini
kondisinya juga masih terhitung baik. Berdasarkan hasil pengukuran yang
dilakukan di empat desa, dua jalan, dan satu lapangan menghasilkan
kesimpulan bahwa polusi yang muncul masih jauh dari batas parameter baku
mutu pencemaran udara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
Untuk menjaga kondisi lingkungan tetap baik, pemerintah Kabupaten
Bulungan harus mampu mengidentifikasi potensi-potensi yang dapat
menurunkan kualitas lingkungan hidup tersebut. Sektor-sektor ekonomi
yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan hidup tersebut adalah ak-
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tivitas perkebunan, kehutanan, pertambangan,
dan aktivitas lain di perkotaan.
Berdasarkan analisa data dan situasi eksisting di Kabupaten Bulungan terkait dengan
potensi sumber pencemaran, adalah dari industri perkebunan sawit, pertambangan dan
kehutanan. Untuk potensi pencemaran dari
sektor perkebunan, dari data Kabupaten Bulungan Dalam Angka tahun 2017 disebutkan
bahwa terdapat tanaman perkebunan sawit seluas 2.245 hektare, yang sudah pasti memberikan dampak terhadap lingkungan dikarenakan memberikan dapat kerusakan atau potensi
tercemar terhadap sumber daya air, zat hara,
pencemaran bahan kimia, perusakan tanah
dan kerusakan ekosistem hutan.
Potensi pencemaran yang cukup parah
adalah pada kerusakan tanah, yang disebabkan karena sawit yang sangat membutuhkan banyak air dengan volume yang banyak
menyebabkan lahan yang dipergunakannya
menjadi miskin zat hara serta kering. Degradasi lingkungan yang ditimbulkan dari sektor
perkebunan sawit adalah, lahan yang ditinggalkan pasca adanya sawit hanya berupa semak belukar dan berpotensi menjadi lahan kritis yang tidak subur dan bertanah asam.
Sektor selanjutnya yang berpotensi sebagai sumber pencemaran adalah industri pertambangan. Hal ini seperti yang tergambarkan dalam dokumen Kabupaten
Bulungan Dalam Angka Tahun 2017 yang menyebutkan, dari total produksi IUP dan PKP2B, tambang batubara turut memberikan sumbangsih bagi
pencemaran air, tanah dan udara. Pencemaran air sangat besar kemungkinannya dikarenakan tambang mengeluarkan zat sisa berupa zat kimia yang
dapat masuk dalam saluran air sehingga mengalir ke sumber air sekitar tambang.
Akibatnya, air tanah menjadi tercemar sehingga tidak dapat digunakan untuk keperluan warga. Tanah juga berdampak pada adanya aktivitas
pembongkaran tanah. Tambang yang berada di dalam tanah diambil dengan
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cara membongkar permukaan tanah dengan cara digali sampai dengan ditemukannya bahan-bahan tambang yang diinginkan. Akibatnya, permukaan
tanah menjadi tidak berfungsi seperti semula. Pencemaran udara timbul akibat adanya proses industri yang mengeluarkan asap dalam pengolahannya.
Asap ini akan mengganggu serta mengurangi kualitas udara secara umum.
Apalagi, pembakaran batubara menimbulkan asap hitam yang sangat mengganggu lingkungan.
Sektor ketiga, yang berpotensi sebagai sumber pencemaran adalah
sektor kehutanan, namun selama dalam eksploitasi tetap mengedepankan
kaidah-kaidah konservasi, maka potensi degradasi lingkungan dapat diminimalisir, namun tentunya harus dikontrol agar potensi lahan kritis tidak
bertambah.
2. Risiko Bencana dan Permasalahan Sosial
Analisis risiko kebencanaan sangat diperlukan dalam perencanaan dan
pemanfaatan ruang, dengan tujuan untuk meminimalisir risiko yang terjadi akibat dari pembangunan pada kawasan yang berisiko terkena bencana.
Risiko bencana yang harus diperhatikan adalah banjir dan tanah longsor. Bulungan adalah kawasan yang memiliki banyak aliran sungai. Berdasarkan
koleksi data spasial yang tersedia, dari total luas Kabupaten Bulungan yang
sebesar 1,3 jutaan hektare, terdapat 73 ribuan hektare kawasan yang rawan
banjir, yang umumnya merupakan kawasan yang bersinggungan dengan tubuh air.
Wilayah yang berpotensi banjir atau rawan banjir tersebar di beberapa
kecamatan yakni Kecamatan Peso, Peso Hilir, Sekatak, Tanjung Palas, Tanjung Palas Tengah, Tanjung Palas Utara, dan Tanjung Selor. Wilayah kecamatan dengan potensi banjir atau rawan banjir terbesar adalah Kecamatan Peso,
dengan luas ± 43.451,33 ha (sekitar 59,08 % dari total luas potensi banjir atau
rawan banjir). Potensi bencana banjir tersebut menggenangi kawasan permukiman desa di Kecamatan Tanjung Palas Utara seluas 234,07 ha (sekitar
0,31 % dari total luas banjir), serta juga berpotensi menggenangi kawasan
permukiman perkotaan di Kecamatan Tanjung Selor seluas 145,32 ha (sekitar
0,19 % dari total luas banjir).
Untuk itu, dalam perencanaan kawasan, wilayah-wilayah dengan potensi banjir ini harus mendapatkan perhatian lebih. Kawasan-kawasan yang
merupakan area lindung pada wilayah rawan banjir ini, harus tetap terjaga
kondisinya agar tidak terjadi degradasi lingkungan yang memperbesar risiko
bencana banjir.
Risiko bencana berikutnya adalah tanah longsor. Beberapa wilayah di
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Kabupaten Bulungan memiliki potensi bencana gerak tanah karena kondisi
tanah yang tidak stabil. Berdasarkan data spasial dari dokumen RTRW Tahun 2012-2033 diketahui, dari total luas Kabupaten Bulungan, terdapay 446
ribuan hektare atau 31% wilayah yang memiliki risiko bencana geraak tanah.
Ditambah lagi, kerentanan gerakan tanah pada level labil mencapai
552.737,12 ha atau sebesar 39% dari luas total Kabupaten Bulungan. Artinya,
sebanyak 70% area Kabupaten Bulungan terancam gerakan tanah. Dominannya potensi gerakan tanah pada level sangat labil dan labil membuat Kabupaten Bulungan perlu memperhatikan kebencanaan gerakan tanah dengan
baik.
Dari sisi permasalahan sosial, hal yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan ruang adalah persoalan terkait konflik sosial. Masih belum tuntasnya persoalan perbatasan wilayah baik antar desa, kecamatan, kabupaten,
maupun provinsi, serta tumpang tindih perizinan, menimbulkan potensi
konflik sosial, khususnya terkait masyarakat adat.
Aspirasi Publik Terkait Isu Lingkungan Hidup dan Pembangunan
Berkelanjutan
Kebijakan, Rencana dan Program yang disusun dalam RTRW Kabupaten Bulungan harus dapat berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia No. 59 Tahun 2017. Artinya, secara umum kebijakan tata ruang
di Kabupaten Bulungan harus disusun dalam kerangka untuk mengakhiri kemiskinan, menghilangkan kelaparan, namun sekaligus tetap menjaga
kondisi lingkungan tetap baik sehingga tetap mampu untuk menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi, mengatasi perubahan iklim, serta melestarikan
dan memanfaatkan secara keberlanjutan sumber daya alam.
Untuk itu, dalam proses penyusunan KLHS ini, Tim Kelompok Kerja
Kajian Lingkungan Hidup Strategis melibatkan publik dalam upaya mengidentifikasi isu pembangunan berkelanjutan strategis. Dalam proses konsultasi publik untuk menghimpun Isu Pembangunan Berkelanjutan setidaknya
terdapat lima kelompok besar yang dilibatkan dan diidentifikasi sebagai pemangku kepentingan, yaitu:
1. Para pengambil kebijakan daerah (pimpinan OPD dan DPRD)
2. Organisasi Pemerintah Daerah diantaranya Bappeda, DLH, DPRD, Dinas
Perikanan, Dinas Pertanian, dan lainnya
3. Masyarakat terdampak seperti masyarakat adat, nelayan, petani,
masyarakat perkotaan, transmigrasi, dan masyarakat pesisir
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4. Masyarakat yang memiliki informasi dan/atau keahlian (perorangan/
tokoh/kelompok akademisi/forum/mahasiswa/NGO/kelompok pecinta
lingkungan)
5. Kelompok Swasta (perusahaan perkebunan, tambang, kehutanan, pedagang, petambak besar)
Dari berbagai masukan kelima kelompok tersebut, berhasil diidentifikasi beberapa isu yang merupakan irisan dari masing-masing isu penting
yang diusulkan tiap kelompok. Isu tersebut menyangkut:
1. Konflik pola ruang
2. Ekspansi kawasan industri, pertambangan, perkebunan, dan kehutanan
3. Pengakuan wilayah adat
4. Kemiskinan
5. Batas administrasi provinsi, kabupaten dan desa yang belum definitif
Seluruh kelompok menyepakati bahwa isu penurunan kualitas lingkungan hidup sebagai dampak dari alih fungsi lahan maupun aktivitas
ekspansi industri semakin terasa dan mengakibatkan pencemaran yang dirasakan dari mulai hulu, tengah DAS Kayan hingga kawasan Delta Kayan.
Salah satu contoh penurunan kualitas lingkungan hidup di kawasan DAS
Kayan diantaranya pencemaran air sungai oleh limbah CPO (Crude Palm Oil)
dan kegiatan pertambangan, pendangkalan sungai, serta peningkatan potensi banjir.
Penurunan kualitas lingkungan hidup juga dirasakan di kawasan Delta
Kayan dan pesisir hal ini ditandai dengan berkurangnya tangkapan ikan oleh
nelayan di daerah pesisir serta intrusi air laut akibat aktivitas tambak dan
rusaknya kawasan mangrove di kawasan delta. Konflik ruang akibat tumpang
tindih pemanfaatan ruang juga menjadi salah satu isu yang muncul dan konflik ruang ini membawa dampak ikutan berupa konflik antar masyarakat dan
juga antara masyarakat dengan perusahaan.
Batas administrasi antara desa maupun kecamatan yang belum definitif
pun menjadi salah satu permasalahan yang muncul di dalam kelompok. Bagi
masyarakat batas administrasi ini menjadi keresahan, bagi pihak perusahaan
menjadi berkurangnya jaminan atas kepastian hukum, permasalahan batas
ini pun sedang didorong oleh pihak pemerintah daerah untuk menyelesaikan seluruh batas desa di Kabupaten Bulungan.

BAB IV

RTRW Menyelaraskan
Kepentingan Ekonomi,
Sosial, dan Lingkungan

P

embangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI)
Tanah Kuning-Mangku Padi, di Kabupaten Bulungan, Kalimantan
Utara, membuat warga nelayan yang bermukim di Desa Mangku
Padi resah. Pasalnya, pembangunan kawasan pelabuhan dan kawasan industri
seluas total 25.311 hektare itu, berada dekat dengan kawasan pelabuhan nelayan. Dalam forum Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Tim Kelompok
Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis tanggal 21 Mei 2019, terkait penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam rangka revisi Rencana Tata
Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulungan, keresahan itu akhirnya terungkapkan.
“Saya mewakili nelayan ingin menanyakan terkait KIPI, sejauh mana
keterlibatan nelayan dalam pembangunan KIPI tersebut. Yang kedua, apakah pembangunan KIPI nanti tidak mengganggu alur lalu lintas untuk penangkapan ikan bagi nelayan?” kata Kelompok Nelayan Desa Mangku Padi.
Mereka layak khawatir, karena selain berhimpitan dengan perkampungan
nelayan, proyek KIPI juga berpotensi menggusur beberapa perkampungan
nelayan.
Tak heran, dia juga mempertanyakan kejelasan soal ganti rugi jika
memang terjadi penggusuran. “Apa ada ganti rugi seandainya bersentuhan
pihak perusahaan dengan nelayan? Apa ada penganti untuk nelayan yang
punya alat penangkap yang masuk di areal KIPI tersebut?” tanya Gani.
Kekhawatiran serupa juga disampaikan Masyarakat Mangku Padi.
Mereka mengungkapkan, 95 persen wilayah KIPI masuk ke wilayah Desa
Mangku Padi. Persoalan ganti rugi memang menjadi isu yang cukup sensitif bagi warga maupun aparat desa. “Masih banyak lagi wilayah-wilayah
HGU yang belum di kompensasi ke masyarakat dan mungkin masih masuk
ke dalam hak masyarakat,” ujarnya.
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Selain isu ganti rugi, isu pemanfaatan lahan juga menjadi kekhawatiran. Mereka memaparkan, persoalan pemanfaatan lahan di sempadan
sungai juga menjadi persoalan yang krusial. Pasalnya, kawasan Mangku Padi,
merupakan desa yang dikelilingi oleh sungai. Untuk lahan, sesuai peraturan,
maka dari sempadan sungai, berjarak 100 meter ke arah darat, baru tanah
bisa dilakukan sertifikasi. Yang menjadi persoalan, dalam draf RTRW terkait
KIPI, terdapat lahan selebar 500 meter di kiri dan kanan sungai, dilepaskan
dari kawasan. Masyarakat khawatir tak bisa lagi memanfaatkan kawasan
yang terhitung subur itu untuk bercocok tanam.
“Sungai di daerah saya itukan daratnya 100 meter baru bisa sertifikasi
dan inikan masuk dalam RTRW, Perda. Saya minta kemarin itu kiri kanan
jalan poros menuju ke Berau itu 500 (meter-red) itu dilepaskan dari kawasan.
Kalau kawasan ini dimasukkan semua, kan dimana nanti masyarakat mau
bertani dan berkebun? ujarnya.
Demikian pula terkait tumpang tindih dengan lahan HGU yang juga
belum tuntas terkait penentuan batasnya. “Sampai hari inipun yang saya tuturkan kepada pemerintah tidak ada realisasinya dan kalau peta-peta HGU
atau pemilik HGU bapak saya minta berkoordinasi dengan staf saya, tinggal
tahu nama-nama pemilik. Perda RTRW yang tahun 2013 tidak berlaku BPS,
dan harus menunggu perda RTRW yang baru, waktu saya mau mengusulkan
sertifikat dan ini merugikan masyarakat saya yang mau meningkat perekonomiannya, maklumlah pak sekarangkan zamannya kredit karena sertifikat
itu bisa ‘disekolahkan’ (digadaikan-red),” ungkapnya.
Proyek pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional
(KIPI) Tanah Kuning-Mangku Padi sendiri sejatinya merupakan program
pemerintah pusat yang termasuk dalam proyek strategis nasional, sesuai
Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2017 tentang tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016, tentang Percepatan Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional. Perpres ini kemudian ditindaklanjuti pihak Pemprov Kaltara dengan menerbitkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk pembangunan kawasan tersebut.
KIPI sendiri direncanakan dibangun di kawasan seluas 25.311 hektare
dengan 10.100 hektare di antaranya adalah untuk kawasan industri. Area
KIPI mencakup kawasan tiga desa yaitu Mangku Padi, Tanah Kuning dan
Binai, di Kecamatan Tanjung Palas Timur. Pemprov Kaltara sendiri telah
menganggarkan dana APBD sebesar Rp210,53 miliar antara tahun 2015-2018
plus Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp33,60 miliar untuk pembangunan
sarana penunjang seperti akses jalan dan jembatan akses menuju KIPI.
Proyek KIPI merupakan bagian dari proyek besar pembangunan
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jaringan transportasi laut, sungai dan pelabuhan di Provinsi Kaltara. Selain
proyek KIPI, di Kabupaten terdapat pula proyek pembangunan pelabuhan
sungai di Kecamatan Peso Hilir. Kemudian, juga akan dibangun beberapa pelabuhan sungai yaitu di Tanjung Palas Timur, Kecamatan Sekatak,
Pelabuhan Penyeberangan Bunyu dan Pelabuhan Pindana yang berada di
kawasan Desa Mangkupadi yang juga berdekatan dengan kawasan KIPI.

Keseluruhan proyek-proyek ini, telah tertuang di dalam Rencana Tata
Ruang dan Wilayah Kabupaten Bulungan. Meski telah ada perencanaan dan
penataan ruang, proyek-proyek tersebut, umumnya masih menyimpan berbagai permasalahan baik dari sisi tata ruang maupun persoalan lain seperti
isu sosial dan lingkungan hidup.
Misalnya, rencana pembangunan penyeberangan Bunyu, yang letaknya kurang dari 5 kilometer dari pelabuhan milik Pertamina. Letaknya
yang sangat berdekatan dengan pelabuhan Pertamina yang aktif beroperasi
ini, dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas warga di pelabuhan rakyat.
Selain itu dilihat dari gambar citra terlihat bahwa daerah tersebut memiliki sedimentasi tinggi dan merupakan daerah pasang surut yang cukup
jauh dari bibir pantai. Jika ingin membangun jeti pelabuhan maka akan
sangat panjang sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar.
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Kemudian, juga terkait rencana pembangunan pelabuhan Pindada
di Mangku Padi. Selain berdekatan dengan kawasan KIPI, pembangunan
pelabuhan di kawasan tersebut juga perlu mempertimbangkan berbagai aspek salah satunya aspek lingkungan hidup. Pasalnya, kawasan tersebut terletak berdekatan dengan zona kawasan konservasi perairan dalam Rencana
Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kalimantan Utara.
Selain itu, rencana pembangunan pelabuhan tersebut juga berhimpitan
dengan jalur migrasi biota laut penyu. Terdapat jalur migrasi di sepanjang
garis pantai. Kerap kali di area tersebut, penyu singgah untuk bertelur di
kawasan Mangkupadi dan Kampung Baru setiap bulannya. Pelabuhan Pindada juga berdekatan degan Kawasan Konservasi Perairan Karang Malingkit
yang berjarak 12,5 km dari bibir pantai.
Karang Malingkit ini masih terjaga ekosistemnya dan menjadi rumah
bagi banyak spesies ikan. Jarak yang cukup dekat dari bibir pantai terutama
dengan kawasan pasang surut tentu harus mempertimbangkan jarak dengan
terumbu karang, terutama karena kawasan Kalimantan Utara masuk ke
dalam seascape dalam ekosistem Coral Triangle.
Seperti diketahui, kawasan Kalimantan Utara masuk ke dalam area
North Borneo yang menjadi kawasan Coral Triangle Functional Seascape. Kawasan Seascape adalah kawasan geografis dimana bermacam penggunaan
dan sektor, serta bermacam pengelolaan tujuan dan mekanisme, yang bisa
diintegrasikan dan dikoordinasikan.
Area tersebut seringkali memiliki nilai ekologis, relevansi secara politik dan praktikal secara logistik untuk mengelolanya dan bisa juga melayani
bermacam tujuan, seperti memancing, turisme, rekreasi, dan perlindungan
dari dampak perubahan iklim. Potensi akan terganggunya terumbu karang
akibat aktivitas keluar masuk kapal, akan menjadi kenyataan, jika tidak ada
pengaturan jalur pelayaran dan perlindungan kawasan, sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut terkait hal ini.
Gambaran Umum RTRW Kabupaten Bulungan
Rencana pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional
(KIPI) adalah satu dari sekitan contoh proyek yang tertuang dalam kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) dalam dokumen RTRW Kabupaten
Bulungan yang dalam penilaian Tim Kelompok Kerja Kajian Lingkungan
Hidup Strategis akan berpengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup. Dari
hasil kajian lingkungan hidup strategis yang dilakukan Tim Kelompok Kerja
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Kajian Lingkungan Hidup Strategis, masih banyak proyek-proyek lain, baik
yang merupakan bagian dari program pemerintah pusat maupun daerah
yang berpotensi berdampak pada lingkungan.
Dari sisi kebijakan dan strategi penataan ruang, memang tampak tidak
mengabaikan isu permbangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan di
Kabupaten Bulungan dijabarkan sebagai berikut: “Mewujudkan Kabupaten
Bulungan sebagai pusat pemerintahan dan pusat kegiatan ekonomi skala regional
berbasis industri melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan
didukung aksesibilitas infrastruktur dan teknologi guna mewujudkan daerah yang
berdaya saing serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup”.
Ada empat kebijakan yang diambil dalam penataan ruang, yaitu:
a. Pengembangan pusat pemerintahan yang modern yang memfasilitasi
pelayanan administrasi, pelayanan umum, dan pelayanan sosial untuk
menunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
b. Pengembangan pusat kegiatan ekonomi skala regional berbasis industri melalui penciptaan nilai tambah yang dilakukan dengan pengelolaan
sumberdaya alam secara berkelanjutan dan lestari sebagai basis utama
ekonomi kabupaten dan sumber penghidupan masyarakat daerah.
c. Peningkatan, pembangunan, dan pemerataan aksesibilitas infrastruktur
dan teknologi untuk mewujudkan daerah yang berdaya saing.
d. Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumberdaya alam daerah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Empat kebijakan ini kemudian dituangkan dalam strategi penataan ruang, yang terdiri dari empat bagian, yaitu:
a. Pembangunan pusat pemerintahan yang modern,
b. Pengelolaan sumber daya alam,
c. Pembangunan Kawasan Food Estate, dan
d. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
Kebijakan tersebut dituangkan dalam penataan sruktur ruang yang secara umum terbagi dalam dua kawasan yaitu sistem perkotaan dan sistem
jaringan prasarana. Sistem perkotaan dikembangkan dalam empat kawasan
utama yaitu
a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW): kawasan perkotaan yang berfungsi
untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/
kota.
b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL): kawasan perkotaan yang berfungsi untuk
melayani kegiatan skala kabupaten/ kota atau beberapa kecamatan.
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c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK): pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL): pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
Untuk menunjang kawasan ini, sarana dan prasarana yang akan
dibangun adalah:
a. Pengembangan sistem transportasi yang terdiri transportasi darat, sungai,
laut, udara. Untuk jaringan darat, kegiatan utamanya adalah pengembangan jaringan jalan dan jaringan perkeretapian. Sementara untuk
transportasi sungai dan laut difokuskan pada pembangunan pelabuhan
dan alur pelayaran. Untuk transportasi udara ditekankan pada perpanjangan landasan Bandara Tanjung Harapan.
b. Pengembangan sistem jaringan energi, yang teridiri dari pengembangan
jaringan infrastruktur migas dan ketenagalistrikan, pengembangan energi
baru dan terbarukan.
c. Pengembangan sistem jaringan komunikasi yang terdiri dari sistem
jaringan kabel, nirkabel dan satelit.
d. Pengembangan sistem jaringan sumber daya air yang meliputi sistem
wilayah sungai, sistem jaringan irigasi, sistem jaringan air baku dan sistem pengendalian daya rusak air.
e. Pengembangan jaringan sistem jalur dan ruang evakuasi bencana yang
berupa rencana pembangunan escape way dan meeting point untuk skala
kota dan skala lingkungan.
Dari sisi kebijakan pola ruang, secara umum juga masih menunjukkan
perencanaan yang turut mengintegrasikan isu pembangunan berkelanjutan
dan konservasi alam. Rencana alokasi pemanfaatan/peruntukan ruang Kabupaten Bulungan dapat dikelompokkan menjadi dua kawasan berdasarkan
fungsi utama kawasan, yaitu: kawasan berfungsi lindung (non budidaya)
dan kawasan berfungsi budidaya.
Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi
utamanya melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber
daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya adalah wilayah yang
ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi
dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya
buatan.
Ruang lingkup wilayah perencanaan dalam yang dituliskan dalam
draf revisi RTRW Kabupaten Bulungan yaitu 1,45 juta hektare. Luasan terse-
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but lebih besar sekitar 1,05% dari luasan wilayah perencanaan dalam RTRW
Kabupaten Bulungan 2012-2032/ Perda Nomor 4 Tahun 2013 yaitu dengan
luas 1,39 juta hektare.
Kemudian, terkait penetapan kawasan strategis, berdasarkan dokumen draf RTRWK, penetapan kawasan strategis mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam tataran nasional (RTRWN) dan
tataran provinsi (RTRWP). Secara umum, dapat dijabarkan, di Kabupaten
Bulungan terdapat beberapa kawasan strategis yang merupakan bagian dari
kawasan strategis nasional dan provinsi seperti proyek PLTA, KIPI, Food Estate, dan pembangunan kawasan pemerintahan provinsi Kaltara. Kemudian,
kawasan strategis yang merupakan bagian dari kawasan strategis kabupaten seperti pembangunan kawasan perkotaan Tanjung Palas, dan kawasan
pemerintahan kabupaten.
Analisis atas Kebijakan Makro
Terhadap kebijakan penataan ruang yang bersifat makro ini, Tim
Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis menggunakan pendekatan strategis dalam melakukan analisa atas dampak kebijakan terhadap
lingkungan. Dari hasil kajian yang dilakukan, secara umum dapat dikatakan,
secara keseluruhan tujuan penataan ruang yang ditetapkan pihak Kabupaten
Bulungan tidak berpotensi membawa dampak terhadap pencapaian tujuan
pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup di Kabupaten Bulungan.
Meski demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya:
a) Pengembangan Sektor Pertanian
Pengembangan pertanian dengan menekankan kepada keberlanjutan
dan memprioritaskan penghidupan masyarakat lokal. Untuk dapat melaksanakan hal ini, perlu ada perlindungan terhadap lahan dan pertanian
dengan mendorong ada kebijakan daerah merujuk pada Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pertanian Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan. Undang-undang tersebut harus diturunkan ke tingkat kabupaten agar terjadi perlindungan terhadap lahan dan pertanian.
Pengembangan potensi pertanian lokal dan kearifan tradisional
harusnya menjadi kebijakan yang mengiringi pengembangan pola dan struktur ruang. Beberapa komoditi pangan yang hanya khas kabupaten Bulungan
atau Kalimantan Utara bisa menjadi pembeda dan komoditas unggulan untuk bersaing di pasar nasional dan internasional. Yang harus dijawab juga
adalah model pertanian ladang gilir balik yang banyak dikembangkan oleh
masyarakat Bulungan terutama di daerah pertengahan dan hulu.
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b) Sektor Perikanan
Pada sektor perikanan dan kelautan yang menjadi perhatian adalah
pengendalian budidaya perikanan yang ramah lingkungan dan tidak lagi
mengonversi hutan mangrove terutama di Delta Kayan. Perlu ada kebijakan
daerah untuk pengaturan pengembangan perikanan di kabupaten Bulungan.
Sedangkan untuk wilayah tangkap baik perairan darat maupun laut
perlu ada identifikasi dan perlindungan pada wilayah tangkap potensial. Dalam penyusunan pola dan struktur ini jangan sampai terjadi kontra
produktif yang cenderung bisa mengganggu kondisi wilayah tangkap mereka baik secara luasan, kualitas dan kuantitas tangkapan nelayan.
c) Sektor Sumber Daya Hutan
Pada bagian sumber daya hutan kedepan perlu didorong untuk penekanan untuk sektor hasil hutan non kayu dan memberi ruang yang lebih
besar kepada desa atau kelompok masyarakat adat untuk mengelola hutan
yang ada di wilayah mereka baik itu skema kemitraan, perhutanan sosial dan
hutan adat.
d) Sektor Sumber Daya Pertambangan
Pemanfaatan sumber daya pertambangan, secara faktual tidak ada
yang berkelanjutan. Sehingga pada bagian ini hendaknya dibuat adalah kebijakan daerah untuk pengendalian pertambangan dengan memperhatikan
kondisi lingkungan dan sosial. Pengendalian pertambangan yang penting
diperhatikan seperti Pulau Bunyu yang merupakan pulau kecil. Pertambangan batubara hendaknya diutamakan agar bisa berkontribusi terhadap
penyediaan energi di provinsi Kalimantan Utara.
Terkait strategi penataan ruang, strategi yang disusun terdiri dari empat bagian berdasarkan kebijakan penataan ruang yang telah direncanakan.
Ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam strategi penataan ruang
ini, diantaranya:
a. Pembangunan Pusat Pemerintahan
Pembangunan pusat pemerintahan yang modern berpotensi mengurangi
nilai-nilai sosial yang telah ada dan secara turun temurun ada di wilayah ini.
Sehingga pendekatan yang dilakukan dalam pembangunan sebagai pusat
pemerintahaan tetap memperhatikan unsur sosial dan ekonomi masyarakat
setempat.
b. Pengelolaan Sumber Daya Alam
Pengelolaan sumber daya alam secara sektoral baik yang bisa dan tidak
dapat diperbaharui, harus ada program pengendalian pemanfaatan.
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c. Food Estate
Dalam hal penetapan kawasan food estate perlu melakukan peninjauan
ulang konsep food estate yang mulai dicanangkan pada tahun 2011 untuk
melihat bagaimana dampak implementasi selama ini. Pengalaman di daerah
lain juga bisa menjadi referensi kegagalan dan keberhasilan dalam membuat
konsep pengembangan pertanian yang lebih pro kepada lingkungan hidup
dan masyarakat.
Pada kawasan food estate sudah ada beberapa perusahaan yang mendapatkan izin serta ada banyak lahan sawah yang sudah dicetak dengan biaya miliaran harus menjadi bahan dalam penyusunan strategi di kebijakan
penataan ruang di masa mendatang.
d. Ruang Terbuka Hijau
RTH merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Pasal 8
Ayat (3c) mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit
30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan. Alokasi ini harus tergambar dalam pola ruang
e. Pertambangan
Walaupun sektor pertambangan sudah tidak dimasukkan lagi menjadi
salah satu strategi namun tetap menjadi perhatian yang serius. Pertambangan merupakan pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan
sehingga untuk sektor pertambangan disarankan untuk penekanan kepada
strategi pembatasan dan pengawasan ekspansi pertambangan terutama.
Pemerintah Kabupaten sebaiknya memiliki strategi pengawasan agar
perusahaan dapat mematuhi kewajiban lingkungan dan sosial perusahaan.
Selain itu perlu juga perlu ada strategi partisipasi masyarakat untuk melakukan monitoring praktik pertambangan yang berpotensi mengganggu keberlanjutan kondisi lingkungan hidup dan kondisi sosial.
Analisis atas Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP)
Analisis Atas Kebijakan, Rencana dan/atau program (KRP) dalam
RTRW Kabapaten Bulungan dilakukan dengan pendekatan analisis
dampak dimana KRP yang ditetapkan akan dianalisis dampaknya terhadap
daya dukung lingkungan, dikaitkan dengan isu pembangunan berkelanjutan strategis. Dari hasil analisa yang dilakukan Tim Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis, selain proyek pembangunan KIPI seperti
yang sudah diuraikan di atas, terdapat beberapa Kegiatan, Rencana dan/atau
Program (KRP) yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap ling-
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kungan hidup dan lingkungan sosial dikaitkan dengan isu pembangunan
berkelanjutan, dan upaya perlindungan DAS Kayan secara umum.
1. Pembangunan Sistem Perkotaan
Pembangunan sistem perkotaan, dengan pola pengembangan pusat
kegiatan baik Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL),
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), maupun Pusat Pelayanan Lingkungan
(PPL). Terkait pembangunan sistem perkotaan ada beberapa proyek yang
dinilai akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan. Di antaranya adalah pengembangan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor. Pembangunan
kota mandiri ini akan mencakup area seluas 10 ribu hektare di Tanjung Selor
dan Tanjung Palas.
Dari Focus Group Discussion yang digelar Tim Kelompok Kerja Kajian
Lingkungan Hidup Strategis, terkait pembangunan KBM di Gunung Seriang, Tanjung Selor, 21 Mei 2019, terdapat beberapa kekhawatiran yang dilontarkan warga, khususnya terkait persoalan lingkungan hidup, salah satunya
persoalan banjir di Tanjung Selor. Seorang tokoh masyarakat di kawasan Gunung Seriang mengatakan, terkait lingkungan hidup, aturan sudah lama ada.
Namun yang dikhawatirkan adalah penerapannya dimana banyak kawasan
dibangun tanpa mengindahkan aturan. Salah satunya terkait jarak penggunaan lahan di kawasan sempadan sungai.
“Contoh Sungai Kayan harusnya (berjarak) 150 meter dari sempadan
sungai, dan untuk sungai kecil harus berjarak 50 meter dari sempadan sungai,
namun kenyataannya tidak memperhatikan kaidah lingkungan,” ujarnya.
Tokoh tersebut meminta, dalam pengembangan KBM, pembangunan
harus sesuai aturan yang sudah ada, dan memperhatikan dampak pembangunan KBM terhadap manusia. “Jalankan pembangunan harus sesuai
aturan yang sudah ada. Daerah rendah harap ada tanaman yang memiliki
potensi untuk maysrakat dan dapat mencegah banjir,” harapnya.
Persoalan berikut, adalah terkait tapal batas antar desa dan batas terkait
perkebunan milik masyarakat. “Diharapkan agar ada pertemuan terkait tapal
batas. Tapal batas yang ada, kiranya dapat diperhatikan oleh dinas terkait.
Perkebunan masyarakat berpotensi terdampak, dan merupakan mata pencaharian masyarakat,” ujar seorang aparat desa Gunung Seriang.
Salah satu persoalan terkait kebun masyarakat, seperti diungkapkan
apparat desa Gunung Seriang adalah pembangunan tanggul di sekitar kawasan perencanaan di RTRW. “Di sana ada kebun eksisting milik warga dan
makam. Harap dipertimbangkan oleh pemda,” pintanya.
Selain itu, kata dia, terkait rencana pembangunan kantor dewan jika
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dibangun, maka akan menghambat akses transportasi masyarakat ke ibu
kota kabupaten. “Akses jalan juga digunakan oleh perusahan dalam mobilisasi TBS ke pabrik SKI dan CSL,” ungkapnya.
Pembangunan KBM Tanjung Selor, menurut seorang utusan pihak
swasta, juga akan berpengaruh pada perlindungan kawasan bersejarah, dan
lingkungan hidup. Pasalnya di wilayah tersebut terdapat kawasan bersejarah, daerah resapan air, dan titik perkembangbiakan unggas. “Baratan merupakan desa tertua, dan apakah ada situs-situs yang bisa dilindungi?” ujarnya.
Aparat desa Gunung Seriang juga meminta agar daerah resapan air
dilindungi karena masih dimanfaatkan oleh masyarakat. Hermansyah juga
meminta dilakukan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pelaksanaan
pengelolaan air bersih.
Terkait pengembangan KBM, Tim Kelompok Kerja Kajian Lingkungan
Hidup Strategis juga punya catatan terkait adanya tumpang tindih antara
wilayah Kota Baru Mandiri dengan satu IUP Pertambangan seluas 152 hektare wilayah KBM masuk ke dalam IUP Tambang milik PT Benamakmur Selaras Sejahtera. Hal ini patut dipertimbangkan apabila sentra kota baru mandiri masuk dan berdekatan dengan wilayah pertambangan ada beberapa aspek yang harus diperhatikan diantaranya aspek polusi air dan udara.
Potensi serupa juga terjadi dalam rencana pembangunan Pusat
Kegiatan Lokal (PKL) seperti di Long Bia. Salah satu isu yang berpengaruh
dan berkaitan penting adalah rencana pembangunan bendungan/DAM untuk PLTA. Jarak rencana pembangunan bendungan pertama sekitar 2-5
kilometer dari Long Bia. Aktivitas kerja dan mobilisasi untuk kegiatan PLTA
akan banyak berdampak di desa Long Bia. Aktivitas dan mobilisasi barang
serta manusia ini perlu untuk mendapatkan perhatian terutama potensi akan
konflik sosial yang mungkin terjadi antara pendatang dan penduduk lokal.
Setidaknya menurut Direktur PT. Kahayan Hyro Energi (KHE), Adrew
Suryali dalam koran lokal dinyatakan bahwa dibutuhkan nantinya sebanyak
2.000 tenaga kerja. Namun berjalannya waktu bisa saja tenaga yang dibutuhkan 3.000 tenaga kerja. Sedangkan jumlah penduduk akhir Juli 2017 menurut
Kecamatan Peso Dalam Angka Tahun 2018 untuk seluruh kecamatan Peso
berjumlah 4.342 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk di sekitar pembangunan
PLTA hanya mencapai kurang lebih 2.500 orang. Jika dibandingkan dengan
jumlah pekerja yang akan dipekerjakan pada proyek ini maka akan berpotensi guncangan sosial di tingkat masyarakat yang tidak terbiasa didatangi
banyak pendatang.
Selain Long Bia, terkait pengembangan PKL, wilayah lain yang penting
untuk diperhatikan adalah Sekatak Buji. Wilayah ini disiapkan dapat me-
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layani masyarakat di Kecamatan Sekatak. Salah satu yang direncanakan
adalah pengembangan pusat industri pengolahan produk perkebunan dan
bahan tambang dan energi. Untuk menjadi pusat industri setidaknya harus
berdekatan dengan sumber sumber bahan mentah. Sehingga mobilisasi bahan mentah berpotensi mengganggu layanan wilayah ini. Usulannya untuk
industri adalah pengembangan pusat industri skala kecil menengah.
Sekatak merupakan wilayah dengan luasan kawasan perkebunan yang
luas, namun memiliki tingkat gizi buruk yang tinggi. Setidaknya menurut
data tahun 2017 terdapat 172 bayi dengan status gizi kurang (102 laki-laki
dan 70 perempuan) serta 61 bayi dengan status gizi sangat buruk (33 laki-laki
dan 28 perempuan). Terdapat 403 lanjut usia terlantar dan 2995 fakir miskin.
Aktivitas pertambangan ilegal banyak dilakukan di sana. Kawasan
yang sudah hampir habis dengan perkebunan ditambah dengan pengembangan kawasan pertambangan hanya akan menyulitkan masyarakat karena
pembagian wilayah antara konsesi dan izin pertambangan. Jumlah penyandang HIV dan penderita infeksi menular seksual di Sekatak nomor dua terbesar di Kabupaten Bulungan setelah Tanjung Selor.
Analisis peta jasa lingkungan potensi kerusakan lingkungan time series. Kondisi tahun 2016 daya dukung dan daya tampung kawasan Sekatak
sudah mencapai batas sangat rendah. Oleh karena itu pengembangan kawasan pertambangan di wilayah tersebut tidak dilanjutkan, mengingat sudah terlampauinya daya dukung dan daya tampung. Potensi air hilang atau
berkurangnya debit air mengingat letak Sekatak yang berada di atas atau
kawasan hulu pencemaran lingkungan terutama sungai akibat penggunaan
material berbahaya saat penambangan terbuka dilakukan.
2. Pembangunan PLTA Kayan dan Peso
Pembangunan PLTA Peso menimbulkan masalah pada relokasi penduduk desa Long Pelban dan Long Lejuh. Meski batas desa dan desa wilayah
relokasi sudah disepakati, namun yang belum ada adalah jaminan terhadap
penghidupan masyarakat terutama di desa. Terkait isu lingkungan, lokasi
desa relokasi harus dipastikan buka berada di kawasan hutan. Masyarakat
berharap kawasan relokasi baru berada di luar kawasan hutan sehingga
mempermudah pembangunan maupun legalitas kepemilikan hak.
Penggenangan kawasan dam PLTA Peso juga mengancam situs dengan
nilai budaya tinggi di kawasan Long Lejuh dan Long Pelban. Situs tersebut
adalah situs Batu Lahai Bara di Long Pelban, dan Salung Ipui di Long Lejuh.
Nugroho Susanto dalam artikelnya yang bertajuk “Pengaruh Budaya
Luar terhadap perkembangan Masyarakat Bulungan: Studi Pendahuluan”,
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yang dimuat dalam Jurnal Naditira Widya Vol. 6 No. 2/2012- Balai Arkeologi
Banjarmasin, 117-129 mengatakan:
“Situs ini memiliki nilai penting yang sangat strategis untuk justifikasi persaudaraan di Bulungan dalam arti luas, membangkitkan masyarakat akan
sadar sejarah, menghindari mengotak-kotakkan masyarakat, dari sudut etnis,
kelompok, agama, dan status, apalagi sebagai alat membenturkan kepentingankepentingan sesaat. Integrasi masyarakat tercermin dari situs Lahai Bara,
sedang keberadaan salung memberi penekanan akan keragaman budaya, dan
keragaman kepercayaan yg juga harus dihargai.”

Gambar 1: Situs Makam Lahai Bara di hulu Long Pelban.
Sumber: Dokumentasi Balai Arkeologi Banjarmasin 2012 (Susanto, 2012)

Terkait pembangunan PLTA Kayan, Kalimantan Utara memang memiliki potensi energi yang bersumber dari surya, Air, Mini/mikrohidro, migas dan batubara. Potensi air sebesar 18.150 MW dan minihidro 943 MW,
sedangkan surya sebesar 4.643 MW. Namun kebutuhan akan energi listrik
masih kecil. Pada tahun 2015, kebutuhan listrik di Kalimantan Utara hanya
30 MW. Sedangkan hingga 2040 proyeksi kebutuhan total hanya mencapai
12.383 MW.
Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan adalah memastikan
akses publik terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan
modern untuk semua. Hanya saja, melihat proyeksi kebutuhan energi lis-
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trik pembangunan PLTA Kayan yang mampu membangkitkan energi listrik
hingga 9.000-an MW dinilai belum mendesak. Sementara jika tetap dibangun
akan menimbulkan berbagai persoalan lingkungan dan sosial.

Gambar 2: Situs Salung Ipui di Desa Long Lejuh.
Sumber: Dokumentasi Balai Arkeologi Banjamasin 2012 (Susanto, 2012)

Pengalaman di beberapa PLTA besar di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat sedimentasi tidak sesuai dengan perhitungan dalam perencanaan, bahkan cenderung mendekati dua kali lipatnya, sehingga umur manfaat waduk hanya tinggal setengahnya. Aspek sosial yang sering muncul
yaitu ganti baik tanah, bangunan maupun tanaman, tidak menjamin ganti
rugi mata pencahariannya, namun hanya harta miliknya saja yang mendapat
penggantian.
Hal yang perlu diperhatikan adalah sumber penghidupan yang bukan
dibudidayakan dan ini sulit dicarikan bukti formilnya. Salah satunya adalah
wilayah penting bagi masyarakat adat.
Dari Aspek lingkungan adalah ketidakpastian mata pencaharian
masyarakat yang terkena dampak proyek pembangunan bendungan mendorong mereka untuk bergerak ke sekeliling lahan sekitarnya dan menjarah
hutan yang mengakibatkan rusak atau tidak berfungsinya hutan sebagai
pengendali erosi. Pengalaman di DAS Citarum Konversi hutan menjadi ladang dan permukiman serta budidayakan yang berlebihan telah mencemari
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lingkungan, mengurangi kualitas air, dan mengganggu keanekaragaman
hayati.
3. Pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI)
dan pelabuhan lainnya
KIPI masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Perpres 58
tahun 2017 yang diperbaharui dengan Perpres 56 Tahun 2018, namun secara
spasial tidak ditunjukkan dalam peta RTRWN berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2017 maupun Perpres 11 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo,
Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara. Jika merujuk tata aturan per undang-undangan maka Perpres
56 tahun 2018 tidak boleh bertentangan.
Luasan KIPI masih sangat dinamis, berdasarkan analisis yang dilakukan oleh tim penyusun RTRWK dengan luasan 13.973,24 ha terlihat masih
banyak timpang tindih pada kawasan ini. Berdasarkan analisis tutupan lahan tahun 2018, di kawasan ini terdapat lahan perkebunan (2.507,86 ha), permukiman (54,12 ha), dan hutan produksi (4.325,44 ha), tambak (41,72 ha),
dan penggunaan lainnya seperti hutan rawa (7,47 ha), kebun (554,56 ha), ladang (306,15 ha), lahan terbuka (2.600,92 ha), semak belukar (3.501,80 ha),
dan perairan sungai (50,05 ha).
KIPI, tersebar di desa Tanah Kuning, Mangkupadi dan Kampung Baru.
Beberapa usulan dari peserta lokakarya yaitu: (1) Wilayah plasma masyarakat
harus dikeluarkan dari KIPI, (2) Ada buffer sekitar 200 meter dari kanan kiri
jalan pemerintah yang dikeluarkan dari KIPI; (3) Untuk daerah bantaran
sungai dikeluarkan dari KIPI sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sekalipun pembangunan KIPI merupakan Program Strategis Nasional,
tentunya memiliki dampak terhadap perubahan iklim dari segi perubahan
tutupan lahan. Identifikasi terhadap potensi perubahan iklim adalah potensi
hilangnya ekosistem hutan di dalam rencana kawasan industri besar seluas
3.883,69 ha dengan persentase 66,17 % dari luas rencana kawasan peruntukan
industri besar seluas 10.072,43 ha.
Terkait rencana pembangunan pelabuhan Pindada dan rencana alur
pelayaran tol laut Perintis Surabaya-Tarakan, beririsan dengan dengan jalur
migrasi penyu, di sepanjang garis pantai. Kerap kali para penyu tersebut
singgah untuk bertelur di kawasan Mangkupadi dan Kampung Baru setiap
bulannya.
Kawasan Konservasi Perairan Karang Malingkit 12,5 km dari bibir
pantai. Karang Malingkit ini masih terjaga ekosistemnya dan menjadi rumah
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bagi banyak spesies ikan. Jarang yang cukup dekat dari bibir pantai terutama
dengan kawasan pasang surut tentu harus mempertimbangkan jarak dengan
terumbu karang.
Terutama karena kawasan Kalimantan Utara masuk ke dalam seascape
dalam ekosistem Coral Triangle. Potensi akan terganggunya terumbu karang
akibat aktivitas keluar masuk kapal jika tidak ada pengaturan jalur pelayaran
dan perlindungan kawasan. Sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut
terkait hal ini.
Kawasan perbatasan antara Berau dan Bulungan juga terdapat hiu
paus atau biasa disebut dengan gurintik merupakan satu kesatuan ekosistem dengan Derawan. Kemudian, daerah Tanjung Palas Timur yaitu Tanah
Kuning, Mangkupadi dan Kampung Baru merupakan kawasan penyuplai
ikan di Bulungan. Para Nelayan dan Bagan di selatan karang, jumlah bagan
kurang lebih 100 bagan terdapat di sana.
Proyek lain yang perlu juga mendapat perhatian dalam kaitan dengan
pembangunan pelabuhan adalah pembangunan pelabuhan untuk peningkatan jaringan transportasi sungai dan penyeberangan. Terkait pembangunan
jaringan transportasi sungai ini, beberapa jaringan merupakan jaringan eksisting. Pembangunan hanya bersifat peningkatan, perbaikan dan pemeliharaan jaringan transportasi sungai dan penyebrangan eksisting.
Meski demikian, Tim Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup
Strategis menilai, ada beberapa rencana pembangunan yang perlu untuk
dikaji ulang dan disesuaikan kembali dengan beberapa pertimbangan. Pertama adalah pembangunan Pelabuhan Sungai pada Kecamatan Peso Hilir.
Rencana ini perlu dikaji ulang karena titik pelabuhan ini sama dengan titik
pelabuhan sungai yang sudah pernah dibangun sebelumnya. Titik pelabuhan
ini berada di jalur pukulan air selain itu kelerengannya sangat tinggi hingga
hampir 90 derajat, sehingga pancang yang ditanam tidak kuat menahan beban dengan struktur jembatan yang sangat miring walaupun pancang yang
ditanam setinggi 20 meter.
Kombinasi antara titik yang berada di jalur pukulan air dan kelerengan
dari pelabuhan mengakibatkan pembangunan pelabuhan yang sudah dilakukan dua kali sebelumnya selalu saja mengalami kerusakan hingga tidak
bisa lagi digunakan. Jika dibangun pada titik yang sama dikhawatirkan akan
mengalami kerusakan yang sama seperti dua pelabuhan sebelumnya. Usulan
yang direkomendasikan adalah mencari titik lokasi baru yang minim jalur
pukulan air maupun kelerengannya untuk mengefisiensi pembangunan
pelabuhan ke depannya.
Proyek berikutnya yang juga mesti dikaji ulang adalah rencana pem-
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bangunan Pelabuhan Sungai pada Kecamatan Tanjung Palas Timur. Untuk
proyek ini memang belum tergambar pada peta perencanaan struktur ruang,
sehingga tidak bisa dilakukan analisis. Sarannya agar dibuat lokasi pelabuhan
yang akan dibangun.
Hal yang sama juga terjadi pada rencana pebanguna Pelabuhan
Sungai pada Kecamatan Sekatak. Proyek ini belum tergambar dalam peta
untuk pelabuhan sungai. Titik pelabuhan sungai yang tergambar dalam peta
merupakan titik pelabuhan khusus untuk sawit. Sehingga perlu untuk dicek
kembali titik pelabuhan sungai yang dimaksud.
Perhatian khusus juga harus diberikan dalam rencana pembangunan
Pelabuhan Penyebrangan Bunyu. Rencana pembangunan pelabuhan Bunyu
letaknya berada sekitar kurang dari 5 kilometer dari pelabuhan milik Pertamina. Letaknya yang sangat berdekatan dengan pelabuhan Pertamina yang
aktif beroperasi di hal ini dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas warga
di pelabuhan rakyat. Selain itu dilihat dari gambar citra terlihat bahwa daerah tersebut memiliki sedimentasi tinggi dan merupakan daerah pasang surut yang cukup jauh dari bibir pantai. Jika ingin membangun jeti pelabuhan
maka akan sangat panjang sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar.
Usulan dan rekomendasi yang ditawarkan adalah meninjau kembali rencana
lokasi tersebut untuk memindahkan ke lokasi yang lebih tepat seperti di daerah Patok Batu.
4. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat
Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat terdiri dari
pembangunan dan peningkatan sarana jalan dan pembangunan kereta api.
Dalam perencanaan pembangunan jalan dan peningkatan kualitas jalan, terdapat beberapa rencana proyek yang memiliki catatan kritis.
Jaringan jalan Provinsi terdiri dari Jaringan Jalan Kolektor Primer 2
(KP2); Jaringan Jalan Kolektor Primer 3 (KP3); Jaringan Jalan Strategis Provinsi (JSP). Dari beberapa jaringan jalan tersebut yang memberikan pengaruh
terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan antara lain:
• KP2- Jalan Long Bia-Long Lejuh- Melut
Trase jalan yang tergambar berdasarkan mandat dari provinsi ini berpotensi terkena genangan dari PLTA Peso sehingga perlu dikaji ulang
kembali trase pilihan jalannya untuk memastikan risiko secara lingkungan sosial budaya yang terkecil. Jalan yang dibangun diperkirakan mencapai 22 km.

| 93

94 |

MELINDUNGI DAS KAYAN

MENYELAMATKAN MASA DEPAN BULUNGAN
Pembelajaran Penyusunan KLHS Partisipatif Kabupaten Bulungan

• KP2- Jalan Tana Tidung-Jalan Pendekat Jembatan Bulan koridor
Sekatak Buji
Trase jalan ini pun merupakan mandat dari provinsi dan belum terbangun. Namun jika dilihat dari tutupan lahannya maka trase jalan
ini melewati kawasan mangrove yang masih hijau dan melewati kawasan tambak yang masih aktif beroperasi. Sehingga perlu untuk
melakukan kajian khusus dan master plan untuk jalan ini dan menyesuaikan rekomendasi dari risiko lingkungan hidup, sosial, budaya
yang terkecil.
Penting untuk mempertimbangkan dan mempertahankan kawasan
mangrove yang masih hijau ini, mengingat perannya dalam ekosistem sangat penting untuk menjaga intrusi air laut serta abrasi, terlebih
lagi luasan kawasan mangrove di kawasan Bulungan yang semakin
mengecil.
• JSP- Jalan bebas hambatan Tanjung Selor-Tanjung Redeb
Jalan yang tergambar dalam peta memotong hutan produksi tetap
dan terbatas yang masih memiliki tutupan hijau sehingga penting
untuk melakukan kajian khusus untuk menyesuaikan rencana jalan
dengan risiko lingkungan hidup dan sosial yang terkecil
• JSP- Jalan Koridor Bulungan Tarakan (Sekatak Buji-Liagu)
Jalan ini merupakan mandat dari provinsi yang jika dilihat dari rencana jalannya melewati kawasan mangrove yang masih hijau dan eksisting tambak yang masih aktif beroperasi. Penting untuk mempertimbangkan untuk mempertahankan kawasan mangrove yang masih
hijau ini, mengingat perannya dalam ekosistem sangat penting untuk menjaga intrusi air laut serta abrasi, terlebih lagi luasan kawasan
mangrove di kawasan Bulungan yang semakin mengecil. Sehingga
perlu untuk melakukan kajian khusus dan master plan untuk jalan ini
dan menyesuaikan rekomendasi dari risiko lingkungan hidup, sosial,
budaya yang terkecil.
• JSP- Jalan Koridor Bulungan Tarakan (Ancam-Liagu-Pulau Sadau)
Jalan ini merupakan mandat dari provinsi yang jika dilihat dari rencana jalannya melewati kawasan mangrove yang masih hijau dan eksisting tambak yang masih aktif beroperasi. Penting untuk mempertimbangkan untuk mempertahankan kawasan mangrove yang masih
hijau ini, mengingat perannya dalam ekosistem sangat penting untuk
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menjaga intrusi air laut serta abrasi, terlebih lagi luasan kawasan
mangrove di kawasan Bulungan yang semakin mengecil. Sehingga
perlu untuk melakukan kajian khusus dan master plan untuk jalan ini
dan menyesuaikan rekomendasi dari risiko lingkungan hidup, sosial,
budaya yang terkecil. Diperkirakan jalan yang akan dibangun sepanjang 33 km
• JSP- Jalan Lingkar Pulau Bunyu
Kawasan Pulau Bunyu merupakan area yang memiliki izin kawasan
pertambangan dari batu bara, minyak dan gas (beberapa izin yang
sudah beroperasi dan telah dikeluarkan). Padahal kawasan pulau
kecil memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terkait tekanan
kerawanan dalam ketersediaan air bersih, abrasi, serta tutupan lahan
yang semakin terbatas.
Kawasan Pulau Bunyu sendiri memiliki tingkat kepadatan penduduk
yang sangat tinggi. Sehingga penting untuk memastikan setiap pembangunan dikaji lebih khusus lagi untuk memastikan daya dukung
dan daya tampung lingkungan tidak terlampaui dan menyesuaikan
pembangunan dengan risiko lingkungan dan sosial yang terkecil.
Rencana panjang jalan yang akan dibangun sepanjang 33 km.
• JSP- Jalan Peso Hilir-Simpang Loreh
Trase jalan dari rencana provinsi ini terlihat berdampingan dengan jalan logging yang sudah eksisting. Usulannya dalam jalan ini disesuaikan dengan jalan logging yang sudah eksisting dengan menyesuaikan
rekomendasi dari risiko lingkungan hidup dan sosial yang terkecil.
Rencana panjang jalan yang akan dibangun sepanjang 14 km
• JSP- Jalan Long Peso-Long Pujungan
Jika dilihat dari rancangan atau trase jalan dalam peta menyesuaikan
dengan jalan logging walaupun di beberapa jalan terlihat sudah mulai rimbun. Saat dilakukan overlay dengan luasan kawasan genangan
PLTA trase jalan ini berpotensi terkena genangan PLTA ke depannya.
Sehingga penting untuk melakukan kajian khusus kembali trase jalan ini untuk memastikan dan menyesuaikan rekomendasi dari risiko
lingkungan hidup dan sosial, serta mempertimbangkan efisiensi penggunaan sumber daya. Rencana panjang jalan yang akan dibangun
sepanjang 36,5 km
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• JSP- Jalan Tanjung Selor-Buluh Perindu-Gunung Seriang
Trase jalan dari rencana provinsi ini terlihat berdampingan dengan
jalan yang sudah eksisting. Usulannya dalam jalan ini disesuaikan
dengan jalan yang sudah eksisting dengan menyesuaikan rekomendasi dari risiko lingkungan hidup dan sosial yang terkecil.
• JSP- Jalan Tanjung Selor - Buluh Perindu - Gunung Seriang
Dari peta perencanaan yang ada sebaiknya diubah mengikuti jalan
yang sudah ada. Namun karena adanya rawan gerak tanah maka perlu dilakukan pembuatan tanggul maupun drainase yang lebih terencana.
• JSP- Jalan Tanjung Rumbia-Gunung Seriang
Jika dilihat dari kawasannya maka daerah ini berpotensi terkena
banjir karena berada di daerah cekungan dan patahan. Perlu untuk
menunggu rekomendasi dan validasi lebih lanjur dari tim geologi nasional menyangkut RDTR. Selain itu perlu kajian lebih lanjur terkait
pembangunan jalan ini untuk menyelesaikan rekomendasi dari risiko
lingkungan hidup dan sosial yang terkecil.
Salah satu usulan mempertimbangkan efisiensi dari jalan eksisting dan
penggunaan sumber daya untuk membangun jembatan dialihkan ke daerah
Bulu Perindu dan menyeberang ke PLTU. Jaringan Jalan Primer dari Peso
hilir menuju Sekatak alternatifnya jalan yang sudah ada dari Peso hilir
menuju Sekatak ditingkatkan saja daripada membuka jalan baru karena rencana jalan tersebut melewati kebun masyarakat, tanah masyarakat adat.
Kemudian, terkait rencana pengembangan sistem jaringan transportasi perkeretapian, terdapat pula beberapa proyek yang dinilai berpotensi
berpengaruh terhadap lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.
Pembangunan sistem jaringan transportasi perkeretaapian merupakan rencana yang perlu dilakukan kajian lebih lanjut. Terutama perlu adanya pertimbangan terkait efisiensi sumber daya alam dan pertimbangan ekonomi,
mengingat kontur bentang lahan wilayah Bulungan yang beragam.
Kekhawatiran besar lainnya adalah kereta api ini adalah melayani apa
dan siapa. Rumusan ini yang harus dipastikan untuk pencapaian tujuan
pembangunan berkelanjutan, dan tidak hanya untuk memfasilitasi eksploitasi sumber daya alam yang ada di kabupaten Bulungan.
Berdasarkan peta perencanaan dalam draf RTRWK Kabupaten Bulungan, jalur dibuat masih merujuk pada peta RTRWN dan RTRWP. Sehing-
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ga masih terlihat sangat kasar, sehingga untuk membuat analisis juga akan
tidak terlalu tepat dan mendetail. Untuk menghasilkan analisis yang lebih
baik, setidaknya RTRWK memberikan peta usulan jalur kereta api yang akan
dibuat berdasarkan peta arahan di atas. Sehingga akan memudahkan untuk
melihat potensi dampak baik positif maupun negatif dalam pembangunan
jalur kereta api.
Berikut merupakan beberapa rencana pembangunan jalur kereta api di
kawasan Bulungan:
a. Pembangunan jalur kereta api nasional Tanjung Redeb (Provinsi Kalimantan Timur)-Tanjung Selor-Tana Tidung-Malinau-Seimanggaris
Diperkirakan akan melintasi sepanjang kurang lebih 117 km di Kabupaten Bulungan. Dari peta arahan yang ada terindikasi akan melintasi
wilayah-wilayah berhutan, pertanian dan pemukiman. Jalur yang melintasi kawasan berhutan cenderung akan mengganggu tutupan hutan maupun habitat serta keanekaragaman hayati yang ada di sekitar wilayah
tersebut. Potensi dampak turunannya adalah menjadi pemicu lajunya
alih fungsi lahan atau hutan.
Rencana jalur kereta ini memotong pemukiman eksisting padat dan
jalur kereta ini juga memotong landasan pacu bandara tanjung harapan.
Perlu pertimbangan untuk melakukan kajian khusus dan membuat rancangan trase indikatif yang lebih sesuai dengan potensi risiko lingkungan,
sosial dan budaya yang terkecil. Rencana jalur kereta api disarankan untuk mempertimbangkan asas urgensi, efisiensi dan efektivitas serta nilai
ekonomi tambahan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
b. Pembangunan jalur kereta Tanjung Selor-Long Bia-Long Loreh
Diperkirakan akan melintasi sepanjang kurang lebih 120 km dari
hilir ke hulu sungai Kayan. Lintasan yang dilalui berupa tutupan berhutan, perkebunan, lahan pertanian, pemukiman dan lainnya. Hal ini
berpotensi terjadinya alih fungsi lahan, setidaknya akan memberikan
dampak secara tidak langsung untuk hal tersebut.
Rencana jalur kereta ini memotong dan menyeberang ke sungai
Kayan. Selain itu jalur kereta juga memotong kawasan pemukiman penduduk. Setelah dilakukan analisa genangan untuk kawasan PLTA, terlihat bahwa jalur kereta yang berada di kawasan Long Bia berpotensi
masuk ke dalam area kawasan genangan PLTA. Usulan perlu dilakukan
analisa kajian lebih khusus yang mempertimbangkan potensi risiko lingkungan, sosial, dan budaya termasuk di dalamnya mempertimbangkan
kontur wilayah.
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c. Pembangunan jalur kereta api Long Bia-Long Sule-Mahak Baru-Dumu
Mahak
Diperkirakan akan melintasi sepanjang kurang lebih 83,5 km dari
Long Bia (Kecamatan Peso) ke Dumu Maha (Kecamatan Peso). Lintasan
yang dilalui berupa tutupan berhutan, perkebunan, lahan pertanian, pemukiman dan lainnya. Hal ini berpotensi terjadinya alih fungsi lahan,
setidaknya akan memberikan dampak secara tidak langsung untuk hal
tersebut.
Pada Tabel berikut akan ditampilkan tutupan lahan yang berpotensi
terdampak dari pembangunan jalur kereta api dari Long Bia-Long SuleMahak Baru-Dumu Maha dengan buffer 20 meter pada kiri dan kanan
rencana trase jalur kereta api.
Tabel: Potensi Perubahan Tutupan Lahan pada jalur kereta api Long Bia Long Sule - Dumu Mahak.
Tutupan Lahan
Luas (Ha)
%
Hutan dataran tinggi primer kerapatan tinggi
354.58
99.03
Lahan Terbuka Lainnya
1.88
0.53
Semak Belukar
0.92
0.26
Sungai
0.66
0.19
Grand Total
358.05
100
Sumber: Hasil Analisis Spasial 2019.

Berdasarkan hasil overlay dengan tutupan lahan, terlihat bahwa rencana trase jalur kereta api berpotensi menghilangkan kawasan hutan primer
dengan kerapatan tinggi seluas 354,58 ha atau sekitar 99.03 %, untuk itu perlu ditinjau kembali trase jalur kereta api tersebut akan fungsi kawasan hutan
tetap terjaga.
d. Pembangunan Jalur Kereta api Tanjung Selor-Mangkupadi
Diperkirakan akan melintasi sepanjang kurang lebih 74,98 km dari Tanjung Selor (Kecamatan Tanjung Selor) ke Mangkupadi (Kecamatan Tanjung
Palas Timur). Lintasan yang dilalui berupa tutupan berhutan, perkebunan,
lahan pertanian, pemukiman dan lainnya. Hal ini berpotensi terjadinya alih
fungsi lahan, setidaknya akan memberikan dampak secara tidak langsung
untuk hal tersebut.
Pada Tabel berikut akan ditampilkan tutupan lahan yang berpotensi
terdampak dari pembangunan jalur kereta api dari Tanjung Selor - Mangkupadi dengan buffer 20 meter pada kiri dan kanan rencana trase jalur kereta api.
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Tabel: Potensi Perubahan Tutupan Lahan Jalur Kereta Api Long BiaMahak Baru-Dumu Mahak.
Tutupan Lahan
Luas (Ha)
%
Bangunan permukiman desa
1.38
0.46
Bangunan permukiman kota
0.29
0.10
Hamparan batuan/pasir lainnya
0.17
0.06
Hutan dataran rendah sekunder kerapatan rendah
24.95
8.32
Hutan dataran rendah sekunder kerapatan sedang
7.94
2.65
Kebun Campuran
31.51
10.50
Ladang/tegalan dengan palawija
9.42
3.14
Lahan Terbuka Lainnya
35.30
11.77
Perkebunan sawit
81.69
27.23
Semak
29.32
9.77
Semak Belukar
72.59
24.20
Sungai
1.75
0.58
Tanaman Semusim lahan kering lain
3.68
1.23
Grand Total
299.98
100
Sumber: Hasil Analisis Spasial 2019.

Berdasarkan hasil overlay dengan tutupan lahan, terlihat bahwa rencana trase jalur kereta api berpotensi menghilangkan fungsi 13 penutup lahan,
dan yang paling luas adalah kawasan hutan perkebunan sawit yakni 81,69
ha atau sekitar 27,23 %, disamping itu ada kawasan bangunan permukiman
desa seluas 1,38 ha dan adanya kawasan hutan lahan rendah sekunder
kerapatan rendah dan sedang seluas 32,89 ha atau sekitar 10,96 ha, untuk itu
perlu ditinjau kembali trase jalur kereta api tersebut dengan pemilihan trase
yang disesuaikan dengan tutupan lahan eksisting serta potensi dampaknya.
e. Pembangunan Jalur Kereta Api Khusus Kawasan Industri Tanah
Kuning-Pelabuhan Pindada
Pembangunan jalur kereta api khusus Kawasan Industri Tanah KuningPelabuhan Pindada diperkirakan akan melintasi sepanjang kurang lebih 75
km. Lintasan yang dilalui berupa tutupan berhutan, perkebunan, lahan pertanian, pemukiman dan lainnya. Hal ini berpotensi terjadinya alih fungsi lahan, setidaknya akan memberikan dampak secara tidak langsung untuk hal
tersebut. Dari semua perencanaan pembangunan jalur kereta api, beberapa
hal yang penting menjadi perhatian adalah:
• Pembukaan lahan sehingga mengakibatkan alih fungsi lahan atau hu-
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tan. Hal lainnya juga terkait dengan keanekaragaman hayati yang ada
dalam area tersebut akan terganggu akibat alih fungsi lahan yang ada.
• Perlu dilakukan kajian urgensi, efisiensi dan efektivitas terkait dengan
projek pembangunan jalur kereta api.
• Analisis valuasi ekonomi atas manfaat pembangunan jalur kereta api
5. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Udara
Rencana pengembangan bandar udara di Kabupaten Bulungan akan
dilakukan dengan peningkatan tipe bandar udara Tanjung Harapan, pembangunan bandar udara perintis, dan pengaturan kawasan sekitar bandar
udara serta zona Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP).
Salah satu badara udara yang dikembangkan yaitu badar udara Tanjung
Harapan di Tanjung Selor.
Peningkatan tipe ini bertujuan untuk mendukung fungsi Tanjung Selor
sebagai ibukota provinsi. Walaupun secara tujuan tidak begitu sesuai namun pertimbangan pengembangan bandara harusnya melihat perencanaan
dalam jangka panjang. Sebagai unit layanan provinsi bukan dalam kerangka
ibukota provinsi.
Rencana pengembangan Bandar Udara Tanjung Harapan di Tanjung
Selor dilakukan dengan cara perbaikan sarana penumpang dan memperpanjang landasan. Dalam rencana indikasi program untuk perpanjangan
landasan pacu bandara sepanjang 2.500 meter. Yang menjadi permasalahan
adalah ketersediaan lahan di sekitar bandara sekarang. Ada dua pilihan untuk memperpanjang bandara yaitu memotong hutan kota atau memotong
sungai Selor. Kedua hal tersebut memiliki konsekuensi terhadap kondisi
lingkungan hidup dalam jangka waktu perencanaan RTRWK.
Jika mengurangi hutan kota maka ruang terbuka hijau dan penyedia
iklim mikro di perkotaan akan berkurang. Walaupun sekarang hutan kota
tidak dikelola dengan baik, namun dimasa mendatang jika dikelola dengan
baik akan memberi manfaat yang besar bagi masyarakat yang tinggal di kota
Tanjung Selor.
Jika mau melihat contoh adalah seperti fungsi kebun raya di kota Bogor. Namun jika tetap skenario pengurangan maka harus ada pengganti hutan kota yang berfungsi untuk pengaturan iklim mikro di sekitar perkotaan.
Manfaat hutan kota bisa jadi tidak dirasakan signifikan oleh masyarakat
sekarang, karena ruang terbuka hijau di kota Tanjung Selor masih banyak.
Namun dengan proyeksi pengembangan kota 10-20 tahun ke depan akan
berasa lebih signifikan.
Alternatif kedua yaitu dengan memotong sungai Selor, artinya ke-
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mungkinan besar sungai yang ada sekarang akan dipindahkan arah alirannya. Aliran sungai yang sekarang ada akan ditimbul dan arah aliran akan
dipindahkan memotong. Pada saat sekarang ini, bantaran sungai Selor merupakan pemukiman padat penduduk. Selain itu kondisinya topografi wilayah
berpotensi kebanjiran. Secara lebih detail skenario perpanjangan bandara
dapat dilihat pada peta di bawah ini:

Gambar: Skenario Perpanjangan Bandara Tanjung Harapan di Tanjung Selor.
(Gambar kiri skenario dengan pengurangan hutan kota. Gambar kanan dengan skenario
memotong Sungai Selor)

Pengembangan bandara perlu melihat tidak dalam jangka pendek,
apalagi hanya mempertimbangkan layanan maskapai penerbangan tertentu misalnya. Dari situasi dua tahun terakhir, secara komersial penerbangan
dari dan ke Tanjung Selor belum begitu bagus jika melihat tidak dilanjutkan layanan salah satu maskapai. Tidak bisa dipungkiri, posisi strategis kota
Tanjung Selor sebagai ibukota provinsi dan rencana sebagai pengembangan
ekonomi akan menuntut layanan penerbangan yang lebih baik.
Namun Yogyakarta, Sumatera Utara maupun Jawa Barat adalah contoh yang baik dalam upaya pengembangan bandara. Kalimantan Utara sebagai salah satu provinsi dengan posisi strategis harusnya memproyeksikan
diri untuk penerbangan yang lebih besar yaitu penerbangan Internasional
“sesungguhnya”. Alternatifnya di RTRWK atau RTRWP harus dipilih lokasi
pengembangan bandara yang posisinya lebih strategis menjangkau seluruh
kabupaten di Kalimantan Utara dan strategis untuk simpul penerbangan internasional.
Pengembangan bandara Tanjung Harapan memiliki banyak sekali
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risiko kerawanan dari segi lingkungan dan sosial karena sangat berdekatan
dengan pemukiman dan pusat perkotaan. Rekomendasi mengembangkan
bandara Tanjung Bunyu yang telah ada sebelumnya namun tidak beroperasi
lagi kembali diaktifkan menjadi bandara pengumpul sekunder di Tanjung
Palas mengingat wilayahnya yang lebih luas. Hal yang perlu dianalisis antara lain:
• Overlay data topografi, hidrologi, dan kawasan rawan bencana banjir.
• Simulasi aliran air berbasis topografi dan hidrologi.
• Perlu ada kajian khusus terkait hidrologi sungai karena akan berdampak peningkatan sedimentasi dan membuat kerentanan banjir di
kawasan perkotaan Tanjung Selor tinggi.
• Hutan kota yang akan dipotong akan mempengaruhi ketersediaan
udara bersih.
• Pengembangan kawasan bandara di perkotaan padat penduduk
yang rentan banjir akan menyulitkan perencanaan pengembangan ke
depan.
• Pertimbangan interkonektivitas dengan daerah lain.
6. Proyek Pengelolaan Limbah
Beberapa perhatian dalam pengelolaan sampah. Di antaranya, pembangunan fisik TPA sanitary landfill untuk Pembangunan Tempat Penampungan Sementara di Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Bunyu masing-masing seluas 20 hektare. Kawasan tersebut merupakan kawasan rawan
longsor. Jika pengelolaan sampah tidak dilakukan dengan baik dan benar
hanya akan menjadi tumpukan sampah.
Pengelolaan sampah juga harus sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 19 dalam UU No. 18 Tahun 2008 menyatakan, pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga tidak
hanya penanganan sampah namun juga pengurangan sampah. Selanjutnya
dalam Pasal 20 salah satunya menjelaskan kewajiban pemerintah daerah untuk memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan dan memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang.
Selain itu dalam UU No. 18 Tahun 2008 Pasal 20 Ayat (3) juga menjelaskan kewajiban Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan menggunakan
bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat digunakan ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
Kemudian, pemerintah kabupaten juga didorong untuk melakukan pengelolaan limbah sampah yang sudah aman dan terdegradasi secara biologi, kimia
dan fisik.
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Hal berikut yang juga harus menjadi perhatian adalah pembangunan
fisik untuk Pembangunan Tempat Penampungan Sementara di setiap kabupaten di Bulungan dengan luasan 5 hektare. Proses pembebasan lahan untuk
Pembangunan Tempat Penampungan Akhir seluas 40 hektare di Kecamatan
Tanjung Selor dan Kecamatan Bunyu Perlu diperhatikan proses ganti untung
dan kompensasi sesuai dan proses yang transparan. Kemudian, penetapan
radius lokasi yang jauh dari kawasan pemukiman ataupun daerah resapan
air dan sungai.
Mengacu pada PP No 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga pada Pasal 23 menyebutkan
lokasi yang dimaksud paling sedikit harus memenuhi aspek:
• geologi,
• hidrogeologi,
• kemiringan zona,
• jarak dari lapangan terbang,
• jarak dari pemukiman, dan
• kawasan lindung bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25
tahun.
7. Rencana Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan
Secara umum pengembangan energi baru dan terbarukan memang
menjadi hal yang sangat didorong dalam memenuhi kebutuhan energi, khususnya di daerah seperti Kalimantan. Namun ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan dalam perencanaan pengembangan energi baru dan terbarukan
ini. Pertama, terkait rencana Pembangkit listrik tenaga biodiesel (PLTBio).
Dalam pandangan Tim Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis,
untuk keberlanjutan dan mewujudkan energi yang bersih sangat baik, namun yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan bahan baku energi ini.
Potensi tidak langsung yang bisa diprediksi akan terjadi salah satunya
adalah pengurangan lahan pangan dan hutan biasanya merupakan dampak
tidak langsung ketika membangun energi biodiesel. Sehingga penting untuk
menyiapkan lahan sebagai pengembangan budidaya tanaman untuk energi
ini. Riset tentang potensi bahan baku energi ini perlu dilakukan untuk melihat potensi baik jenis dan jumlah.
Kedua, rencana pembangunan Pembangkit listrik tenaga sampah
(PLTSa) di TPA Tanjung Selor. Rencana ini untuk jangka panjang sangat baik,
namun jika dilihat dari lokasi dan jumlah luasan lahan perlu dilakukan kajian yang lebih lanjut. Saat ini sudah ada rencana kerja sama dengan pihak
swasta untuk pembukaan awal seluas 2 hektare.
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Ketiga, rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
di kawasan yang belum terjangkau jaringan listrik. Untuk proyek ini, disarankan untuk membangun PLTS Komunal berdasarkan analisis ketersediaan sinar matahari yang memenuhi standar kecukupan sebagai pembangkit
tenaga listrik yang berkelanjutan.
8. Pengembangan Kawasan Food Estate
Seperti sudah diulas sebelumnya, penetapan kawasan Delta Kayan
sebagai kawasan food estate, sejak semula menjadi pertanyaan besar. Hancurnya hutan mangrove akibat pengembangan kawasan tambak sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan food estate, telah merusak fungsi
kawasan mangrove, sehingga kawasan tersebut rentan terhadap intrusi air
laut. Akibatnya ketika ditanami padi, lahan tersebut tidak efektif.
Pada gilirannya, kawasan yang diharapkan menjadi kawasan produksi pangan pun mengalami kegagalan. Para petani baik lokal maupun para
transmigran dari Jawa, terbukti tak mampu menghasilkan produksi padi secara maksimal. Bahkan petani yang didatangkan dari Jawa yang diharapkan
mampu mentransfer ilmu bertani ke petani lokal pun tak mampu menghasilkan panen sebagaimana di Jawa.
Pengalaman para petani dari Pulau Jawa, ternyata tidak relevan dengan
kondisi lahan yang harus mereka garap di kawasan Delta Kayan Food Estate. Beberapa tahun mereka mencoba untuk membuka sawah dan menanam
padi, namun hasil yang dihasilkan tidak sesuai dan kerap kali gagal. Perbedaan kawasan dan unsur tanah kerap dikeluhkan oleh para kelompok tani
sebagai penyebab kegagalan panen tersebut. Investor yang mencoba untuk
menanam penanaman padi di kawasan Delta Kayan Food Esatate tersebut
pun tidak bertahan lama karena produktivas padi sangat rendah hanya mencapai 2,5-3 ton per hektare, jauh dibawah produktivitas padi di Pulau Jawa
yang bisa mencapai 4,5-7 ton per hektare. Hal ini disebabkan intrusi air laut,
biaya yang tinggi dan kesulitan akses karena infrastruktur yang buruk, serta
serangan hama (McCarthy & Obidzinski, 2015).
Selain itu, terdapat pula persoalan terkait pembagian kawasan. Kawasan Food Estate dan Rice Estate, ditetapkan melalui SK Bupati Bulungan No.
490/K-VI/520/2011 tentang penetapan kawasan Pembangunan dan Pengembangan Food Estate Kabupaten Bulungan seluas 50.000 hektare. Berdasarkan
SK tersebut, kawasan food estate dan rice estate tersebar di Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung
Selor, Kecamatan Tanjung Palas. Di sisi lain, kawasan ini juga ditetapkan
oleh pemerintah provinsi sebagai Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (KSK)

MELINDUNGI DAS KAYAN

MENYELAMATKAN MASA DEPAN BULUNGAN
Pembelajaran Penyusunan KLHS Partisipatif Kabupaten Bulungan

Provinsi. Karena itu perlu ada penegasan terkait pembagian kewenangan
dan tanggung jawab di kawasan ini berdasarkan undang-undang pemerintah daerah.
Lebih dari itu, jika tujuannya untuk membangun ketahanan pangan,
maka kawasan food estate ini, menurut hemat Tim Kelompok Kerja Kajian
Lingkungan Hidup Strategis, harus di sinkronisasi dengan Kawasan Pertanian Lahan Pangan Berkelanjutan. Menurut informasi dari Dinas Pertanian,
wilayah yang diterima oleh Kementerian Pertanian adalah sekitar lima ribuan
hektare saja. Sehingga bantuan dari kementerian tidak maksimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat Bulungan. Kawasan ini sebaiknya diprioritaskan
untuk dikelola masyarakat terutama lahan dengan kesesuaian baik.
Sedangkan untuk kesesuaian sedang – buruk bisa diserahkan kepada
investor dengan alasan mereka lebih memiliki modal dan pengetahuan untuk memaksimalkan produktivitas lahan tersebut. Perlu untuk dibuat peta
kesesuaian lahan untuk skala detail pada kawasan strategis ini. Harapannya dengan peta ini bisa lebih jelas kawasan mana yang dilindungi, kawasan
yang diprioritaskan di kelola oleh masyarakat dan investor maupun komoditas yang sesuai serta sarana dan prasarana yang harus disiapkan.

Sumber: diolah dari data Tanaman Pangan BPS Kabupaten Bulungan, 2019.

Pengalaman di daerah lain juga bisa menjadi referensi kegagalan dan
keberhasilan dalam membuat konsep pengembangan pertanian yang lebih
pro kepada lingkungan hidup dan masyarakat lokal. Saat ini alih-alih men-
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jadi kawasan lumbung pangan dengan pengembangan kawasan food estate,
Kabupaten Bulungan justru mengalami ancaman berupa alih fungsi lahan
pertanian. Secara umum, produksi pangan di Kabupaten Bulungan juga
menghadapi tantangan, berupa alih fungsi lahan pertanian.
Alih fungsi yang banyak terjadi adalah untuk pembangunan infrastruktur, dan ekspansi lahan perkebunan sawit skala besar. Besarnya alih fungsi
lahan pertanian pangan ini tergambar dari semakin menurunnya luasan lahan panen padi dan palawija dalam hampir 10 tahun belakangan ini. Tahun
2008 tercatat luasan lahan panen di kawasan food estate untuk padi dan palawija mencapai 14 ribu hektare. Namun jumlah luasan panen tersebut turun
menjadi 10 ribuan hektare di tahun 2017, sebagaimana diperlihatkan grafik
di atas.
Pada sisi lainnya, pengembangan kawasan pertambakan dengan
menghancurkan kawasan mangrove di kawasan Delta Kayan juga membawa
pengaruh pada produksi pangan laut. Hilangnya kawasan mangrove ini
membawa dampak pada kehidupan sosial-ekonomi nelayan tradisional di
kawasan pesisir yang kehilangan hasil tangkapan ikan, udang dan komoditas laut ekonomis lainnya akibat hilangnya kawasan perkembangbiakan
biota laut. Lagipula bagi ekonomi daerah, karena tambak banyak dimiliki
penduduk dari luar Bulungan, maka pendapatan dari tambak tidak banyak
yang masuk ke wilayah Bulungan.
9. Pengembangan Kawasan Lindung
Secara umum, upaya penetapan kawasan lindung sangat baik. Terlebih
dari rencana ruang, banyak kawasan lindung ditetapkan pada area rawan
bencana seperti banjir dan gerak tanah, sehingga kawasan tersebut memang
harus dilindungi. Namun disayangkan, luasan yang diusulkan dalam draf
RTRWK mencapai sejumlah 22,79% dari total luasan pola ruang. Secara
persentase luasan kawasan lindung ini berkurang dari pada RTRWK sebelumnya. Walaupun tidak ditemukan aturan mengenai persentase minimal
luasan kawasan lindung namun setidaknya masih memungkinkan untuk
mengalokasikan lebih luas dari pada yang direncanakan sekarang.
Jumlah ini tentu sangat kecil dibandingkan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 dalam Pasal 7 Ayat 2 tentang Strategi
untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup
dalam poin b tercantum untuk mewujudkan kawasan berfungsi lindung
dalam wilayah Pulau Kalimantan paling sedikit 45%. Isu yang harus diperhatikan dalam penetapan kawasan lindung adalah potensi konflik penggunaan dan penguasaan ruang.
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10. Kawasan Hutan Produksi
Terkait kawasan hutan, yang menjadi perhatian adalah penetapan kawasan hutan produksi yang terbagi menjadi kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi konversi. Luasan kawasan hutan produksi terbatas secara keseluruhan mencapai
405.679 hektare.
Sementara kawasan hutan produksi tetap mencapai 143.089 hektare.
Total kawasan hutan produksi ini mencapai 548.768 hektare. Yang menjadi isu
utama adalah, areal izin berada di kawasan dengan kapasitas daya dukung
dan daya tampung lingkungan masih sangat bagus dengan jasa penyedia
pangan dan air tinggi ke sangat tinggi mencapai 90% dan 85%. Kemampuan
pemurnian air juga masih tinggi mencapai 97% dari total kawasan.
Begitu pula untuk kemampuan menahan bencana yang masih tinggi.
Kemampuan ini berpotensi akan menurun jika pengelolaan hutan tidak
memperhatikan keberlanjutan jasa ekosistem. Saat ini di kawasan tersebut
terdapat 12 izin, dimana izin terbesar mencapai seluas 140 ribu hektare.
Luasan total hutan produksi dan izin yang terdapat di kawasan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel: Perizinan Aktif IUPHHK-HA di Hutan Produksi.
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Risiko lingkungan di kawasan hutan produksi tetap dari hasil olahan
terhadap data spasial gerakan tanah, teridentifikasi bahwa pada kawasan hutan produksi memiliki kondisi wilayah yang sangat stabil seluas 120.333,92
ha atau sekitar 52,85 % dari total luasan pola ruang hutan produksi tetap.
Namun demikian, jika dalam pemanfaatan yang tidak memperhatikan keberlanjutan dan kaidah-kaidah konservasi, maka wilayah yang sangat
stabil dapat menjadi wilayah gerakan tanah yang labil hingga sangat labil,
walaupun persentase gerakan tanah labil dan sangat stabil sekitar 42,28 %
dengan rincian 15,15 % untuk kategori sangat labil seluas 34.502,16 ha dan
labil sekitar 27,13 % seluas 61.775,82 ha.

11. Perkebunan
Isu utama pada kawasan perkebunan adalah adanya ketidaksesuaian
luasan pada peta kawasan perkebunan dengan luasan yang tertera pada
RTRWK. Pada peta luasan kawasan perkebunan adalah 264.407,31 hektar
sedangkan dalam narasi laporan RTRWK disebutkan luasan dari kawasan
perkebunan adalah 202.413 hektar, artinya terdapat selisih luasan sebe-
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sar 56.309,56 hektar yang tidak termasuk dalam kawasan perkebunan. Namun hal ini sudah di klarifikasi dan akan ada perbaikan dari tim penyusun
RTRWK.
Isu berikutnya adalah dalam dokumen disebutkan total wilayah yang
diperuntukkan sebagai kawasan perkebunan adalah seluas 159 ribu hektare.
Namun, kenyataannya terdapat 208 ribu hektare areal yang sudah dibebani
Izin Usaha Perkebunan (IUP), yang artinya terdapat kelebihan sekitar 48 ribu
hektare. Selain itu, masih ditemukan ada IUP yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan perkebunan sekitar 24 ribu hektare.
Kemudian, lemahnya pegawasan juga kerap menyebabkan terjadinya alih fungsi, khususnya kawasan hutan menjadi perkebunan sawit.
Setidaknya tercatat terdapat empat perusahaan, dan empat Kawasan IUP
perkebunan yang terdapat pada kawasan hutan lindung seluas 1292,22 Ha,
atau 1,95% dari total luasan IUP mereka.
IUP tersebut diketahui milik PT ISP, PT PTK, PT SSU, dan PT KGK.
Dalam konteks kawasan perkebunan yang terdapat dalam kawasan hutan
lindung maka perlu dilakukan penyelesaian sesuai ketentuan pengendalian
pemanfaatan ruang yang berlaku dengan mempertahankan kawasan lindung
dan perusahaan bertanggung jawab melakukan restorasi jika ada kerusakan
hutan lindung akibat kerusakan selama ini.
Melalui PP No. 104/2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan
Fungsi Kawasan Hutan maka perlu dilakukan beberapa hal diantaranya;
Perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh pemda berdasarkan rencana tata
ruang yang ditetapkan dengan perda sebelumnya maka menurut peta kawasan hutan yang terakhir bahwa;
a. Jika perkebunan tersebut merupakan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi maka dapat dilepas melalui pelepasan kawasan atau
b. Jika merupakan hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas
diproses melalui tukar menukar kawasan hutan
c. Jika perkebunan tersebut merupakan kawasan konservasi maka diberikan kesempatan 1 daur untuk melanjutkan usahanya lalu dikembalikan
ke fungsinya
Kemudian, pada kawasan yang direncanakan menjadi kawasan perkebunan terdapat rencana kawasan perkebunan di hulu sungai seluas sekitar
5.491 Ha. Kawasan ini berada di daerah paling hulu sungai Kayan di Kabupaten Bulungan. Dengan posisi geografis dan jauhnya dari akses pemukiman
penduduk maka sebaiknya kawasan ini tidak dijadikan kawasan perkebunan
dan lebih baik untuk diusulkan menjadi kawasan lindung. Hal serupa juga
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ditemukan di hulu sungai Pangean Kecamatan Peso dan Sungai Binai Kecamatan Tanjung Palas Timur yang beririsan dengan Kawasan Karst.
Pembelajaran yang Dipetik
Kajian Lingkungan Hidup Strategis telah menjadi kewajiban untuk
setiap Kebijakan, Perencanaan dan Program di Indonesia, sejak terbitnya
UU Nomor 32 tahun 2009. Kajian ini ini harus disampaikan oleh pemerintah
daerah, provinsi atau nasional dalam penyusunan dokumen Rencana Tata
Ruang dan Wilayah (RTRW). Dalam konteks penyusunan KLHS ini, Sawit
Watch adalah Lembaga swadaya masyarakat di Indonesia yang telah mendorong proses penyusunan KLHS yang lebih partisipatif di Kabupaten Berau, dan baru-baru ini di Bulungan.
Dalam prosesnya, banyak hal yang mempengaruhi proses penyusunan
KLHS Kabupaten Bulungan ini. Salah satunya adalah situasi konteks politik,
ekonomi, sosial dan kondisi setempat. Proses penyusunan KLHS berlangsung di tahun 2019 yang merupakan tahun politik dimana dilaksanakan pemilihan umum serentak untuk pemilihan legislative dan presiden serta wakil
presiden.
Akhir tahun 2018 hingga 13 April 2019 merupakan masa kampanye
dan tanggal 17 April 2019 pelaksanaan pemilihan umum. Dalam konteks
lokal, pemilihan presiden-wakil presiden tidak terlalu menimbulkan friksi
seperti yang tergambar di situasi nasional. Namun situasi politik tetap memberikan pengaruh pada proses penyusunan KLHS ini dimana terdapat desakan dari DPRD Kabupaten Bulungan untuk mempercepat pembahasan
dan pengesahaan Revisi RTRWK bahkan sebelum pemungutan suara karena
ada ‘kepentingan’ tertentu. Desakan serupa juga muncul dari pemerintah
provinsi untuk percepatan pengesahan Revisi RTRWK.
Penyusunan KLHS sendiri sempat dinilai sebagai faktor yang menghambat proses revisi RTRWK. Padahal faktanya ada banyak proses sesuai
perundang-undangan yang belum dijalankan. Termasuk penyusunan KLHS,
KRP yang belum fix menghambat melanjutkan proses KLHS yaitu penyusunan Draf analisis KRP. Selain itu juga proses konsultasi publik terutama
untuk masyarakat yang paling berpengaruh langsung.
Kebijakan Pembangunan KBM, KIPI dan PLTA berpotensi secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengurangan layanan jasa ekosistem
baik dari sisi lingkungan hidup dan sosial. Potensi dampak bukan cuma
terjadi di site project tapi lebih luas. Misalnya untuk KIPI berpotensi mengganggu ketersediaan air, terganggu wilayah kelola tradisional tangkap ne-
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layan, terganggunya habitat satwa langka dan dilindungi. Dampak turunan
lainnya akan mendorong eksloitasi sumber daya alam dan perubahan tutupan lahan. Disisi internal pelaksana adalah pendanaan belum turun.
Pasca pemilihan umum, khususnya legislatif, masuknya anggota-anggota DPRD yang baru menggantikan anggota DPRD yang lama, baik yang
tidak terpilih kembali maupun yang masuk ke DPRD Provinsi juga cukup
memberikan pengaruh pada proses penyusunan KLHS ini. Dalam konteks
ini, salah satu mitra yang berpengaruh, yaitu Ketua DPRD Bulungan, berganti karena terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi. Ketua DPRD Bulungan tersebut termasuk tokoh yang yang banyak mendukung dan memiliki
visi yang sama dengan Sawit Watch dalam isu pelestarian lingkungan dan
pembangunan berkelanjutan.
Selain persoalan situasi politik, ada juga faktor eksternal lain yang ikut
mempengaruhi proses penyusunan KLHS ini. Faktor itu adalah adanya desakan untuk mempercepat pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor
9 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan KBM Tanjung Selor dan
Perpres No. 56 Tahun 2018, tanggal 20 Juli 2018. Perubahan kedua atas
peraturan presiden Nomor 3 Tahun 2016. Pembangunan Kawasan Industri
Prioritas/Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri Tanah Kuning
Menghadapi situasi seperti ini, Tim Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis menyadari arti penting untuk tetap menjaga kerjasama dengan pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah. Terkait
desakan mempercepat pembahasan dan pengesahan RTRWK tanpa menunggu proses penyusunan KLHS, Tim Kelompok Kerja Kajian Lingkungan
Hidup Strategis melakukan pendekatan, khususnya dengan pihak Bappeda,
yang menjadi pelaksana penyusunan Revisi RTRWK.
Tim Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis menjelaskan tentang pentingnya untuk mengikuti proses dan melaksanakan prinsip
kehati-hatian terhadap dampak di masa depan serta partisipasi masyarakat
dalam penyusunan KLHS. Penjelasan ini diterima baik oleh Bappeda yang
akhirnya tidak menuruti keinginan pihak di luar pemerintah kabupaten untuk memotong proses. Kemudian yang mengejutkan mereka mau membiayai sendiri proses konsultasi publik di beberapa site serta konsultasi publik
draf RTRWK sebelum mereka masukkan ke DPRD.
Pada forum konsultasi publik, Kepala Bappeda menyampaikan
pernyataan tegas bahwa dalam penyusunan RTRWK dan KLHS akan tetap
mengikuti prosedur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Pernyataan ini seakan menjawab pertanyaan berbagai pihak terutama yang
menghendaki percepatan pengesahan RTRWK.
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Menghadapi isu proses penyusunan KLHS yang menghambat proses
penyusunan dan pengesahan RTRWK, Tim Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis juga melakukan pendekatan dengan pemangku
kepentingan lainnya yaitu media. Sawit Watch mengadakan pertemuan
dengan media lokal untuk memberikan pemahaman kepada wartawan media lokal tentang pentingnya KLHS dan proses yang harus dilalui.
Pertemuan ini memunculkan komitmen beberapa wartawan media
lokal untuk menganggat isu-isu lingkungan dan perkebunan sawit bersama
Sawit Watch. Saat ini sudah ada WhatsApp Group yang dibuat oleh wartawan lokal sebagai media komunikasi antara mereka dengan Sawit Watch.
Kemudian terkait posisi Ketua DPRD Bulungan yang berganti, Sawit
Watch tetap menjalin hubungan dengan tokoh yang sudah menjadi anggota
DPRD Kaltara tersebut. Harapannya, agar tokoh yang bersangkutan dapat
menjadi aktor perubahan di tingkat provinsi, karena beberapa kebijakan di
tingkat kabupaten Bulungan merupakan dorongan dari kebijakan provinsi.
Catatan berikut, dalam menyusun KLHS Kabupaten Bulungan sendiri, Sawit Watch dalam Tim Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup
Strategis mencoba melihat melampaui aspek spasial atau fisik lingkungan,
tetapi juga mengenali interaksi manusia dan lingkungan yang menciptakan
lanskap. Perspektif yang lebih luas ini juga penting dalam pelibatan pemangku kepentingan.
Kita perlu mengakui interaksi yang mempengaruhi lingkungan di luar
perbatasan administratif. Salah satu area utama di Bulungan adalah DAS
Kayan, yang tersebar di dua perbatasan administratif. Sungai hulu Kayan
berada di kabupaten lain, tetapi penggunaan lahan dan aktivitas di sana akan
mempengaruhi daerah aliran sungai dan delta lainnya. Untuk menciptakan
perspektif yang lebih luas dalam proses KLHS Bulungan, kami meningkatkan strategi kami dari pelajaran utama Berau. Kami mencoba memfasilitasi
partisipasi publik dengan menggunakan platform online.
Kami melakukan beberapa diskusi dengan masyarakat di daerah yang
terkena dampak dan menggunakan bahan visual untuk membantu diskusi.
Selain dari masyarakat yang terkena dampak, kami juga mencoba meningkatkan partisipasi dan pembelajaran bersama lainnya di antara para pemangku kepentingan lainnya. Kami mencoba untuk mendapatkan komitmen dari pembuat keputusan tertinggi di Bulungan dan kami melibatkan
akademisi lokal untuk memperkuat proses KLHS dan menciptakan perspektif yang lebih holistik.
Dari sisi pemerintah, keterbukaan dan kerjasama untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan sangat kami apresiasi. Dalam proses pe-
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nyusunan KLHS ini komitmen pemerintah Kabupaten Bulungan juga terbuka atas usulan-usulan dan rekomendasi dalam dokumen KLHS dan mengadopsinya pada dokumen revisi RTRWK. Terdapat 14 perbaikan KRP yang
berdampak lingkungan hidup yang diadopsi dalam dokumen revisi RTRWK
Bulungan. Beberapa masukan yang diadopsi tersebut diantaranya:
1. Penetapan DAS dan Delta Kayan Sebagai Kawasan Lindung
Pada bulan Juli 2019, pemerintah memasukkan kawasan DAS Kayan
dan Delta Kayan sebagai satu ekosistem, dalam Kawasan Strategis Kabupaten Fungsi Daya Dukung Lingkungan. Bagi Sawit Watch, masuknya kawasan DAS dan Delta Kayan sebagai kawasan lindung ini menjadi sangat
penting, karena kawasan ini memberikan berbagai jasa lingkungan yang
penting bagi masyarakat Bulungan. Selain memberikan jasa sebagai kawasan
penyedia air bersih, kawasan hutan yang berada di hulu sungai Kayan juga
memberikan jasa lingkungan berupa kualitas udara dan juga menjaga kondisi iklim Kabupaten Bulungan. Selain itu secara ekonomi, Sungai Kayan juga
masih menjadi jalur angkut sumber daya baik itu perkebunan maupun hasil
hutan kayu oleh beberapa perusahaan yang berada di DAS Kayan
Meski demikian, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari
pengelolaan kawasan DAS dan Delta Kayan. Pasalnya beberapa proyek, khususnya yang menjadi bagian dari program nasional, masih tercantum dalam
RTRWK Bulungan. Ancaman utama hadir dari rencana pembangunan PLTA
Kayan, yang mencakup pembangunan lima bendungan di sekitar kawasan
DAS Kayan. Pengaruh bendungan terhadap debit air sungai Kayan akan
memberikan pengaruh besar terhadap lingkungan juga ekonomi.
Dari sisi kebutuhan pelayaran misalnya, ancaman berkurangnya debit
air sungai Kayan akibat pembangunan dam, berpotensi akan mengganggu
fungsi sungai sebagai sarana transportasi. Terganggunya distribusi hasil kebun dan hutan akibat terganggunga jalur pelayaran, tidak hanya berpengaruh
terhadap pendapatan perusahaan tapi juga akan berdampak terhadap
penerimaan negara dan tenaga kerja yang bekerja di perusahaan tersebut.
Analisis ekonomi pembangunan dam perlu dikaji khusus agar potensi pencapaian pembangunan berkelanjutan, dampak sosial ekonomi dan lingkungan
bisa ditekan dari awal.
Kemudian, yang harus diperhatikan juga masih adanya rencana pembangunan pabrik sawit dan pengelolaan batubara di kawasan hulu sungai
Kayan. Pada konsultasi publik tentang kajian lingkungan hidup strategis revisi RTRW Kabupaten Bulungan tanggal 18 Maret 2019 di ruang serbaguna
kantor Bupati Bulungan, lembaga adat Dayak Kabupaten Bulungan maupun
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lembaga adat Dayak Provinsi Kaltara mengusulkan agar dalam revisi RTRW
Bulungan tidak boleh membangun pabrik sawit dan pabrik pengelolaan
batubara di daerah hulu Sungai Kayan. Masyarakat berpendapat, pembangunan pabrik-pabrik tersebut berpotensi berdampak terhadap lingkungan
hidup masyarakat, terutama tercemarnya Sungai Kayan sebagai sumber air
minum masyarakat di kabupaten Bulungan

Sedangkan, mengenai pabrik sawit yang sedang dibangun pada lereng
gunung tebing batu sebelah hulu Desa Mara I, masyarakat meminta agar
ditinjau ulang segera oleh pihak pemerintah Kabupaten Bulungan, agar limbah pabrik tersebut jangan dibuang ke anak sungai yang bermuara ke Sungai
Kayan. Pihak perusahaan sawit harus membangun kebun sawit di sekitar
pabrik tempat pembuangan limbah sawit tersebut.
Sebagai sumber air baku untuk kebutuhan air minum oleh PDAM,
kualitas air Sungai Kayan memang perlu diperhatikan. Dengan berdirinya
perkebunan dan perusahaan pengolahan sawit, Sungai Kayan berpotensi
tercemar oleh pencucian pestisida maupun pupuk dari perkebunan yang
berada di daerah aliran sungai Kayan. Kemudian untuk air terjun Idaman,
yang termasuk DAS Kayan, terindikasi di daerah hulunya terdapat perkebunan sawit.
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Sementara untuk kawasan Delta Kayan, yang harus menjadi perhatian
adalah pengembangan kawasan pangan, khususnya pada sektor perikanan
dan kelautan. Pemerintah Kabupaten Bulungan harus mampu melakukan
pengendalian budidaya perikanan agar ramah lingkungan dan tidak lagi
mengonversi hutan mangrove terutama di Delta Kayan.
Dari sekian banyak KRP yang berdampak pada lingkungan di kawasan
DAS dan Delta Kayan, pembangunan dam dan PLTA di Peso merupakan
salah satu KRP yang akan berdampak langsung terhadap lingkungan DAS
Kayan, khususnya pada badan sungai di kawasan tengah. Pembangunan
dam Peso untuk keperluan PLTA akan mengganggu ekosistem perairan
sungai dan akan merusak kawasan penyangga yang merupakan kawasan
hutan primer dengan kerapatan sedang hingga tinggi seluas 15 ribuan hektare lebih.
Kawasan tersebut merupakan kawasan penyedia jasa pangan, air dan
pengaturan iklim serta bencana sangat tinggi. Kawasan tersebut juga
merupakan kawasan dengan jasa ekosistem pemurnian air yang sangat tinggi. Selain itu, dam Peso juga berada di kawasan Gerakan tanah labil seluas 16
ribuan hektare yang rawan terhadap bencana tanah longsor. Pembangunan
dam juga berpotensi menenggelamkan wilayah pemukiman masyarakat, dan
sumber mata pencaharian masyarakat di sekitar kawasan PLTA, termasuk
situs budaya Laha Bara di Long Pelban dan Salung Ipui di Long Lejuh.
Karena itu, Tim Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis
merekomendasikan agar menyusun KLHS khusus pembanguna PLTA karena berdampak secara luas mempengaruhi DAS dan Delta Kayan, khususnya
pada proyek pembangunan dam, pembangkit listrik, jaringan listrik, operasional listrik, relokasi desa dan jalur transportasi. Tim Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis juga merekomendasikan untuk membangun
dam dengan scenario yang lebih berwawasan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan serta antisipasi bencana. Tim Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis juga merekomendasikan agar dibangun kerjasama antara Kabupaten Malinau dengan Bulungan agar potensi dampak
bisa diminimalisir.
2. Penambahan Luasan Kawasan Hutan Rakyat
Pemda mengakomodir usulan LSM dan masyarakat untuk menaikkan luasan Kawasan Hutan Rakyat yang tadinya hanya 2.098,88 ha menjadi
27.216,5 ha. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat merupakan kawasan hutan
dan non kawasan hutan yang ditunjuk maupun ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan. Kawasan Hutan Rakyat termasuk di dalamnya hutan desa
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dan hutan adat yang sudah memiliki SK Menteri LHK, dan hutan adat yang
lokasinya berada di APL.
Pada skema tata kelolanya hutan desa, hutan adat, dan hutan kemitraan lainnya dapat menggunakan skema perhutanan sosial sesuai ketentuan yang berlaku. Areal ini merupakan kawasan hutan yang nantinya akan
dikelola oleh masyarakat termasuk masyarakat adat. Kawasan ini tersebar di
7 kecamatan yaitu Kecamatan Peso, Peso Hilir, Tanjung Palas Barat, Tanjung
Palas, Tanjung Palas Timur, Sekatak dan Tanjung Selor.
Hutan rakyat secara arahan penggunaan lahan tidak berpotensi terhadap peningkatan kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan
iklim. Karena kawasan ini diperuntukan sebagai kawasan hutan. Namun
dalam pengelolaannya tetap harus memperhatikan kelestarian sumber daya
alam dan jasa lingkungan yang ada di kawasan tersebut. Namun jika tidak
dikelola dengan baik maka potensi kerusakan hutan dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:
Tabel: Tutupan Lahan di Rencana Pola Kawasan Peruntukan Hutan
Rakyat.
Jumlah
Luas
Tutupan Lahan
Prosentasi
Prosentasi
(Ha)
Kelompok
Hutan lahan rendah primer
kerapatan sedang
1.662,71
6,17%
Hutan lahan rendah primer
kerapatan tinggi
7,17
0,03%
Hutan lahan rendah sekunder
kerapatan rendah
2.891,39
10,72%
Hutan lahan rendah sekunder
kerapatan sedang
1.796,62
6,66%
71,58%
Hutan lahan rendah sekunder
kerapatan tinggi
4.421,75
16,40%
Hutan lahan tinggi primer
kerapatan sedang
34,80
0,13%
Hutan lahan tinggi primer
kerapatan tinggi
8.466,19
31,40%
Hutan mangrove primer
kerapatan sedang
16,73
0,06%
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Lahan Terbuka Lainnya
Rawa pesisir bervegetasi
Semak
Semak Belukar
Bangunan non-permukiman lain
Bangunan permukiman desa
Kebun Campuran
Ladang/tegalan dengan palawija
Perkebunan sawit
Tambak ikan/udang

1.189,81
2.576,87
65,30
2.133,61
1,39
0,71
74,73
451,31
597,80
571,65

4,41%
9,56%
0,24%
7,91%
0,01%
0,00%
0,28%
1,67%
2,22%
2,12%

22,13%

6,30%

Sumber: Pengolahaan Data oleh tim KLHS, 2019.

Tutupan hutan seperti hutan dataran rendah dengan kerapatan tinggi
dan sedang masih ada dengan luasan mencapai 16.405 Ha atau sekitar 60%
dan hutan dengan kerapatan rendah mencapai 10%. Dengan tingginya kerapatan tutupan lahan ini maka potensi keanekaragaman hutannya masih bagus.
Perencanaan sebagai hutan rakyat tidak berpotensi negatif terhadap
tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati jika dikelola berdasarkan kearifan lokal maupun keberlanjutan. Kawasan ini memiliki sekitar
26% dari total kawasan sebagai kawasan High Conservation Value (HCV) 1 dan
2. Begitu pula dengan vegetasi eksisting.
3. Peningkatan Luasan Kawasan Lindung Gambut
Pemkab Bulungan memutuskan untuk meningkatkan perlindungan
kawasan gambut dari Kawasan Ekosistem Esensial menjadi Kawasan Lindung
Gambut, seluas 2.297, 26 ha. Semula kawasan ini direncanakan menjadi kawasan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dengan tujuan untuk melindungi
ekosistem hidrologis gambut yang tersisa di Kabupaten Bulungan. Namun
melihat tujuannya maka kemudian diusulkan menjadi rencana kawasan
lindung
Pada pola ruang yang ada hanya satu lokasi yang di tawarkan yaitu di
kecamatan Tanjung Palas Tengah seluas 2.297,26 Ha atau 0,16% yang merupakan ekosistem gambut yang masih bagus kondisinya di Kabupaten Bulungan. Karena kawasan ini ditetapkan sebagai bagian lindung maka potensi
dampak lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan tidak berpotensi terjadi. Namun potensi dampak sosial bisa terjadi, namun pada rencana
pola ruang ini hanya terdapat kurang dari 1 Ha penampakan tutupan lahan
seperti tambak, ini hanya perlu dilakukan penertiban saja.
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Kondisi umum di rencana kawasan lindung gambut dari segi jasa lingkungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel: Jasa Ekosistem di Kawasan Lindung Gambut
JASA EKOSISTEM
PENYEDIA PANGAN

Sangat
Rendah
1,61

Rendah

Sedang

297,38

Tinggi

518,25

1.480,01

2.297,12

0,14

PENGATURAN UDARA

804,69

1.492,57

PENGATURAN IKLIM

625,78

PENYEDIA AIR

MITIGASI BENCANA
BANJIR, LONGSOR DAN
KEBAKARAN

0,14

PENGATURAN AIR
PEMURNIAN AIR

Sangat
Tinggi

178,91 1.492,57

698,37

1.598,75

804,69

1.492,57

0,00

2.284,56

Sumber: pengolahan data oleh tim KLHS, 2019.

12,70

Berdasarkan tutupan lahan yang terkait dengan kondisi hutan mencapai 91,6% dari total kawasan, secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:
Tabel: Tutupan Lahan di Rencana Kawasan Lindung Gambut.
Tutupan Lahan
Hutan lahan rendah sekunder kerapatan
rendah
Hutan lahan rendah sekunder kerapatan
sedang
Hutan lahan rendah sekunder kerapatan tinggi
Lahan Terbuka Lainnya
Semak
Semak Belukar
Tambak ikan/udang
Total Keseluruhan

Luas (Ha)

Prosentasi

326,78

14,22%

297,38
1.480,07
1,61
12,70
178,58
0,14
2.297,26

12,95%
64,43%
0,07%
0,55%
7,77%
0,01%
100,00%

Sumber: pengolahan data oleh tim KLHS, 2019.

Dari seluruh total kawasan terdapat 8,4% yang bukan berhutan terdiri
dari semak, semak belukar, lahan terbuka dan tambak ikan/udang. Berdasarkan kondisi di atas, kawasan ini sangat mendukung untuk perlindungan ka-
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wasan ekosistem esensial, namun aspek sosial juga harus diperhatikan untuk
keberlanjutan fungsi kawasan ini. Terutama untuk masyarakat yang berada
di sekitar kawasan ini. Rencana kawasan ini memiliki tanah yang sangat stabil dari tingkat kerawanan gerak tanah.
4. Revisi Rencana Pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor
Pembangunan KBM Tanjung Selor merupakan bagian dari rencana
pembangunan nasional. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa
masalah seperti tumpang tindih antara area KBM dengan kawasan sumber
mata air seluas 33,21 hektare dan juga potensi menggusur kawasan bersejarah berupa makam keramat. Dari hasil analisis Tim Kelompok Kerja Kajian
Lingkungan Hidup Strategis, direkomendasikan agar dilakukan peninjauan
kembali rencana induk KBM Tanjung Selor, terutama untuk mengeluarkan
wilayah resapan air dari rencana KBM dan melakukan perlindungan wilayah
sumber air masyarakat serta melakukan perlindungan terhadap lahan
pangan serta wilayah pendukung sebagai sumber air persawahan.
Tim Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis juga merekomendasikan perlunya penyusunan KLHS dalam RDTR KBM Tanjung Selor
yang lebih memperhatikan aspek lingkungan. Usulan tersebut diterima untuk diadopsi dalam dokumen RTRWK Bulungan. Dalam hal ini terdapat beberapa revisi terutama terkait perlunya pembuatan hutan kota, dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi lokasi yang dapat dijadikan hutan kota,
khususnya pada kawasan resapan air. Kemudian KBM juga perlu didesain
dengan pendekatan pengurangan risiko bencana, kota layak anak dan orang
berkebutuhan khusus.
5. Revisi Rencana Pembangunan Jalur Perkeretapian
Dalam RTRWK Bulungan titik kritis dari pembangunan jalur kereta api
adalah jalur kereta yang direncanakan akan melewati kawasan hutan primer
dan sekunder, melintasi kawasan rawan longsor, kawasan izin kehutanan,
pertambangan dan kawasan penyedia jasa ekosistem penyedia air dan juga
pangan. Trase Tanjung Redeb (Kaltim)-Tanjug Selor-Tana Tidung-MalinauSemanggaris sepanjang 113,7 kilometer misalnya, akan melewati kawasan
rawan bencana longsor di kawasan seluas 365 hektare atau sekitar 31% dari
keseluruhan lahan.
Jalur kereta tersebut juga rawan konflik karena akan melintasi kawasan
IUP HHK-HT seluas 94 hektare, dan melewati konsesi pertambangan seluas
342 hektare. Di kawasan yang akan dilintasi jalur kereta tersebut juga merupakan kawasan dengan jasa ekosistem penyedia pangan tinggi sampai san-
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gat tinggi seluas 308 hektare dan juga merupakan kawasan dengan jasa ekosistem penyedia air tinggi sampai sangat tinggi seluas 234 hektare.
Hal serupa juga terjadi pada jalur Tanjung Selor-Long Bia-Long Loreh
sepanjang 90 kilometer. Jalur ini teridentifikasi bakal melewati kawasan hutan seluas 681 hektare, kawasan perkebunan sawit seluas 81 hektare, lahan
pertanian seluas 27 hektare, dan pemukiman 34 hektare. Jalur tersebut juga
melewati kawasan penyedia pangan berkategori tinggi seluas 823 hektare
dan kawasan penyedia jasa air kategori tinggi ke sangat tinggi seluas 792
hektare. Jalur ini juga akan membelah Sungai Kayan dan melewati area
perencanaan kerja PLTA.
Hal serupa juga terjadi pada jalur-jalur kereta api lainnya yang direncanakan dalam RTRWK Bulungan. Karena itu, pada dokumen KLHS yang
diajukan kepada pihak Pemkab Bulungan, Tim Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis mengajukan rekomendasi untuk membuat alternatif
perubahan jalur seperti membuat alternatif trase rel yang tidak melewati pemukiman eksisting dan bandara serta hutan primer dengan kerapatan tinggi.
Kemudian mengalokasikan alternatif trase rel pada lokasi yang memiliki jasa
ekosistem atau daya dukung rendah dan daerah dengan rawan gerak tanah
sangat labil dan labil (rawan longsor). Kemudian juga terdapat rekomendasi
untuk membuat kajian jalur kereta api yang lebih mendukung peningkatan
ekonomi masyarakat dan paling sedikit membawa risiko pada kerusakan
lingkungan hidup.
6. Revisi Rencana Pembangunan Jalan Strategis Provinsi
Persoalan yang terjadi pada rencana pembangunan jalur rel kereta api
juga terjadi pada rencana pembangunan jalan, khususnya jalan provinsi. Beberapa koridor jalan yang direncanakan dalam RTRWK Bulungan, memotong kawasan dengan nilai konservasi tinggi, kawasan mangrove, hutan, dan
penyedia jasa pangan serta air yang berkategori tinggi dan sangat tinggi
Jalan koridor Bulungan-Tarakan yang mencakup jalur Ancam-LiaguPulau Sadau sepanjang 33,05 kilometer dan 14,82 kilometer misalnya, melewati kawasan yang terdapat populasi bekantan, kawasan mangrove yang
masih sehat dan baik, serta melewati tutupan lahan hutan primer dengan
kerapatan sedang seluas 141,92 hektare dan kawasan tambak. Trase jalan
juga banyak melewati kawasan IUP tambang.
Jalan koridor Bulungan-Tarakan mencakup jalur Sekatak Buji-Laiagu
sepanjang 24,21 kilometer, kemudian jalan Pungit dan Jembatan Bulan, juga
melewati kawasan mangrove dan tambak ikan-udang seluas 107 hektare.
Jalur jalan ini juga melewati hutan primer dengan kerapatan sedang dan
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tinggi seluas 55 hektare. Karena itu, dalam dokumen KLHS, Tim Kelompok
Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis merekomendasikan untuk membuat penyesuaian alternatife jalan yang tidak melewati kawasan hutan primer, mangrove dan juga habitat bekantan.
Tim Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis juga merekomendasikan agar pihak Pemkab Bulungan melakukan penyesuaian altenatif
trase jalan yang memiliki risiko lingkungan, ekonomi dan sosial terendah.
Jalur trase jalan yang melewati kawasan tambang perlu dipertimbangkan
kembali. Rekomendasi ini pun dapat diterima oleh pihak Pemkab Bulungan
dan diadopsi dalam dokumen RTRWK Bulungan.
7. Revisi Rencana Alur Pelayaran Internasional
Rekomendasi lain dari dokumen KLHS yang diterima untuk diadaptasi
dalam dokumen RTRWK Bulungan adalah terkait dengan perbaikan rencana pembangunan alur pelayaran internasional. Tim Kelompok Kerja Kajian
Lingkungan Hidup Strategis merekomendasikan agar dibuat rumusan alternatif alur pelayaran yang tidak melewai kaeasan migrasi biota laut penyu
yang dilindungi dan juga kawasan konservasi perairan (RZWP3K Provinsi
Kaltara) yaitu kawasan Karang Malingkit 12,5 kilometer dari bibir pantai.
Tim Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis juga merekomendasikan agar alur pelayaran tidak melalui kawasan yang tumpang tindih
dengan kawasan perikanan tangkap dan kawasan dengan nilai konservasi
tinggi baik HCV1 maupun HCV2. Kemudian Tim Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis juga merekomendasikan untuk membuat
studi alur pelayaran untuk tol laut dengan mengikuti arahan kajian KLHS
RZWP3K untuk penentuan jalur.
8. Revisi Rencana Pembangunan Bandara
Rencana pembangunan bandara berupa perpanjangan landasan
bandara Tanjung Harapan di Tanjung Selor direkomendasikan untuk dilakukan pengkajian lingkungan hidup, ekonomi dan sosial untuk pencarian
pilihan alternatif bandara untuk jangka panjang. Tim Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis juga meminta pemerintah melakukan kajian alokasi bandar udara skala internasional yang letaknya lebih strategis
melayani seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Kalimantan Utara.
Tim Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis juga merekomendasikan perumusan alternatif penyesuaian untuk pelaksanaan perpanjangan bandara mengikuti rekomendasi hasil kajian dengan risiko ekonomi,
sosial, dan lingkungan terendah. Dari hasil kajian diketahui, rencana perpan-
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jangan landasan bandara Tanjung Harapan bermasalah karena akan melewati kawasan rawan banjir, pemukiman, kawasan hutan kota, jalan nasional
dan juga kawasan dengan jasa ekosistem pengatur air dengan tingkat tinggi.

BAB V

Pelaksanaan Perhutanan
Sosial

D

alam rancangan RTRW Kabupaten Bulungan, terkait pemanfaatan
kawasan hutan, skema kawasan peruntukan hutan rakyat menjadi
salah satu bagian yang penting. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat
merupakan kawasan hutan dan non kawasan hutan yang ditunjuk maupun
ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan. Kawasan Hutan Rakyat termasuk di
dalamnya hutan desa dan hutan adat yang sudah memiliki SK Menteri LHK,
dan hutan adat yang lokasinya berada di APL. Pada skema tata kelolanya hutan desa, hutan adat, dan hutan kemitraan lainnya dapat menggunakan skema
perhutanan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam kerangka ini, sangat penting bagi Tim Kelompok Kerja Kajian
Lingkungan Hidup Strategis untuk membangun kesadaran dan membangun
kapasitas masyarakat yang akan menjadi pemangku pengelolaan hutan
rakyat, agar mampu mengelola hutan secara lestari dan berkelanjutan serta
sesuai dengan kearifan lokal.
Dampak dan risiko lingkungan hidup dari pengelolaan kawasan hutan rakyat ini akan sangat tergantung dari jenis pemanfaatan hutan rakyat
tersebut. Jika model pemanfaatannya tidak memperhatikan aspek keberlanjutan maka akan berisiko menimbulkan dampak lingkungan hidup. Dari
pemetaan spasial, diketahui, kawasan yang ditetapkan sebagai hutan rakyat
memiliki potensi risiko bencana ekologis jika kawasan tersebut rusak.
Sejumlah 1.601,88 ha atau sekitar 76,32 % diketahui memiliki kondisi
tanah yang labil dan rawan longsor. Jika pengelolaan hutan rakyat tidak dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, bencana tanah longsor,
banjir, kebakaran lahan, abrasi berpotensi besar akan terjadi. Pengelolaan
yang tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan juga akan menimbulkan
potensi bencana berupa krisis air bersih. Secara umum di kawasan yang
diperuntukkan bagi hutan rakyat, masih memiliki potensi yang sangat tinggi
bagi penyediaan air bersih yaitu sekitar 49% dari kawasan. Kawasan tersebut
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juga masih terhitung baik bagi penyediaan jasa pengaturan air dan pemurnian air yaitu sebesar 63% dan 83% dari total kawasan.
Potensi sebagai penyedia pangan juga cukup baik yaitu 70% memiliki
potensi tinggi sebagai kawasan penyedia pangan. Namun perlu diingat pula,
bahwa ada sejumlah 2.459 hektare atau 9% dari total kawasan yang sudah
terlampaui daya dukung penyedia airnya. Tanpa pengelolaan yang baik kawasan seperti ini berpotensi akan semakin meluas dan mengancam ketersediaan air bersih bagi masyarakat sekitar hutan khususnya, dan Bulungan
pada umumnya.
Kawasan yang ditetapkan sebagai hutan rakyat juga memiliki jasa
ekosistem sebagai pengaturan kualitas udara dan pengaturan iklim. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim kawasan
Hutan rakyat secara arahan penggunaan lahan tidak berpotensi terhadap
peningkatan kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim.
Karena kawasan ini diperuntukan sebagai kawasan hutan. Namun dalam
pengelolaannya tetap harus memperhatikan kelestarian sumber daya alam
dan jasa lingkungan yang ada di kawasan tersebut, maka potensi kerusakan
hutan bisa meluas.
Adanya kawasan seluas 1.169 hektare yang peruntukannya tidak sesuai
rencana, tentu harus menjadi perhatian besar dari masyarakat. Kawasan dengan peruntukan hutan tersebut banyak yang sudah berubah menjadi perkebunan sawit dan pertambakan udang. Karena itulah, Tim Kelompok Kerja
Kajian Lingkungan Hidup Strategis menilai sangat penting untuk secara berbarengan dengan program penyusunan KLHS ini, juga melaksanakan pendampingan terkait perhutanan sosial agar masyarakat pemangku kawasan
hutan rakyat mampu melaksanakan pengelolaan kawasan hutan tersebut
secara lestari dan berkelanjutan.
Perhutanan sosial sendiri adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang
dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang
dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya,
keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Berdasarkan Permen LHK Nomor 83 tahun 2016 tujuan dari program ini adalah memberikan
pedoman pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan dan Hutan Adat
di bidang perhutanan sosial.
Program ini juga bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang
berada di dalam atau sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan
masyarakat dan pelestarian fungsi hutan. Terdapat lima skema dalam pelaksanaan perhutanan sosial yaitu:
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1. Hutan Desa (HD): adalah hutan negara yang dalam pengelolaannya dilakukan oleh lembaga desa dengan tujuan untuk menyejahterakan suatu
desa.
2. Hutan Kemasyarakatan (HKm): adalah hutan negara yang mana pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar agar tercipta kesejahteraan.
3. Hutan Tanaman Rakyat (HTR): adalah hutan tanaman pada hutan
produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan sistem silvikultur untuk menjamin kelestarian hutan.
4. Hutan Adat: adalah hutan yang dimiliki oleh masyarakat adat yang sebelumnya merupakan hutan negara ataupun bukan hutan negara.
5. Kemitraan Kehutanan (KK): kerjasama antara masyarakat setempat
dengan Pemegang Izin pemanfaatan hutan atau Pengelola Hutan, Pemegang Izin usaha industri primer hasil hutan, dan/atau Kesatuan
Pengelolaan Hutan dalam pengembangan kapasitas dan pemberian
akses, dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.
Pelaksanaan pendampingan perhutanan sosial di Kabupaten Bulungan
dilakukan Sawit Watch Bersama Yayasan Pionir Bulungan di empat desa yaitu, Desa Salimbatu, Desa Binai, Desa Antutan dan Desa Long Bang.
Perhutanan Sosial Desa Antutan
Sejak bulan September tahun 2018, Lembaga Pengelola Desa Antutan,
Kecamatan Tanjung Palas, mendapatkan izin Pengelolaan Hutan Desa. Oleh
karena itu di bulan Juli 2019 Lembaga Pengelola Hutan Desa Antutan bersama dengan masyarakat membuat Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana
Kerja Usaha (RKU), Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Hutan Desa Antutan. Proses penyusunan rencana kerja dan lainnya itu, dilaksanakan secara partisipatif pada
setiap tahapannya dengan melibatkan masyarakat desa yang berasal dari
tiga dusun dan kelompok perempuan, serta perwakilan orang punan asli
yang bertempat tinggal di dalam hutan
Terkait pengelolaan hutan desa, Lembaga Pengelola Hutan Desa
(LPHD) Desa Antutan membuat rencana pengelolaan hutan desa yang mentransformasi potensi hutan menjadi barang jasa yang bernilai ekonomi, bermanfaat sosial dengan tetap memperhatikan kelangsungan manfaat ekologi
hutan. Pengelolaan hasil hutan akan dilaksanakan oleh kelompok usaha per-
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hutanan sosial dan kelompok perempuan yang ada di Desa Antutan dengan
menggunakan Sustainable Livelihoods Approach (SLA) dalam prosesnya
dan mulai memperkenalkan sistem Agroforestry dengan Kelompok Tani
Hutan untuk Pola pengelolaan Agrokomoditi.
Saat ini di Desa Antutan terdapat lima kelompok perempuan dan
masing-masing kelompok mempunyai vocal point yang terlibat aktif dalam
perencanaan dan pengelolaan hutan di Desa Antutan. Kelompok perempuan ini juga mampu mengakomodir kepentingan kaum perempuan untuk
mendapatkan peningkatan kapasitas yang bersumber dari dana desa. Proses
pengelolaan hutan desa juga melibatkan perwakilan kelompok Dayak Punan
yang tinggal di sekitar hutan. Karakteristik sumber daya hutan bersifat multi
dimensi, sehingga pengurusan, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya
hutan harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan fungsi
ekonomi, kelestarian lingkungan dan dinamika sosial budaya.
Perhutanan Sosial Desa Salimbatu
Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas, telah mendapatkan Izin
Hutan Desa dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
di tahun 2019. Namun pihak desa belum memiliki Rencana Kerja Usaha
(RKU). Karena itu, Yayasan Pionir Bulungan bersama Sawit Watch melakukan proses memfasilitasi pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial
(KUPS) Desa Salimbatu melalui kegiatan Rapat Anggota LPHD Desa Salimbatu.
Sebelum pembentukan KUPS terlebih dahulu dilakukan inventarisasi
potensi wilayah melalui FGD Pengurus LPHD Desa Salimbatu, perwakilan
warga dan perwakilan perempuan Salimbatu. Dalam prosesnya diketahui
potensi Hutan Desa Salimbatu untuk dikembangkan, di antaranya Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Hutan Mangrove berupa madu, udang, kepiting,
karang, siput, buah mangrove dan lain sebagainya. Kemudian, potensi jasa
lingkungan seperti pengembangan Pariwisata Hutan Mangrove dan Penelitian. Berikutnya adalah potensi pengembangan Tambak Ramah Lingkungan
(Silvofishery) dan potensi pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL).
Berdasarkan potensi yang ada tersebut maka dibentuklah 4 (empat)
KUPS LPHD Desa Salimbatu, yaitu: KUPS Jasling, KUPS HHBK, KUPS Silvofishery, dan KUPS PHPL. Masyarakat, terutama dari KUPS di Desa Salim
Batu, baik pria maupun wanita terlibat aktif dalam proses pembantukan
KUPS Desa Salimbatu dan menjadi bagian dalam kepengurusan KUPS.
Dengan terbentuknya KUPS Desa Salimbatu, maka mereka berhak mengem-
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bangkan usaha legal di kawasan hutan Desa dan berhak mengakses bentuan
pemerintah melalui program bentuan sarana-prasarana pengembangan usaha produksi di Hutan Desa.
Pionir melalui program SRJS juga membantu penyusunan proposal
KUPS LPHD Desa Salimbatu untuk mengakses bantuan sarana dan prasarana usaha produktif dan terealisasi berupa satu unit unit perahu ketinting
dan botol kemasan olahan petis dari Balai PSKL Wilayah Kalimantan.
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Perhutanan Sosial Desa Binai
Terkait pendampingan perhutanan sosial di Desa Binai, Sawit Watch
dan Yayasan Pionir Bulungan, melalui Program SRJS melakukan Identifikasi
Potensi Wilayah Hutan Desa Binai dalam rangka menghimpun data dan informasi sebagai bahan penyusunan RPHD, RKT dan RKU Hutan Desa Binai serta pembentukan KUPS Hutan Desa Binai. Dalam indentifikasi potensi
wilayah hutan Desa Binai ini, tercatat beberapa potensi yang potensial untuk
dapat dikembangkan dan diusahakan oleh masyarakat Desa Binai, diantaranya:
1. Kawasan Hutan Desa Binai seluas lebih kurang 524 hektare, kondisi
hutan masih bagus, sekitar 80% masih tertutup pepohonan.
2. Ada potensi HHBK (Rotan, Simpanan Karbon [CO2], Madu dan lainnya).
3. Ada potensi Pengembangan Agroforestry pada kawasan yang telah
terbuka 20% lebih kurang 124 hektare.
4. Ada potensi sumber air bersih dalam kawasan Hutan Desa Binai
5. Ada potensi pengembangan pariwisata hutan alam dengan kondisi
yang cukup bagus
6. Masih banyak terdapat satwa liar (Burung Enggang, Owa-owa, Monyet, Rusa, Kijang, Payau dan menurut informasi warga punan yang
tinggal di sekitar HD Binai bahwa terdapat Banteng (Bos javanicus)
Terkait pelibatan kaum perempuan, pengurus dan anggota LPHD Binai yang saat ini belum melibatkan perempuan. Namun dalam pembentukan
KUPS nantinya dapat memberikan peran lebih kepada perempuan untuk
mengelola hutan dan hasil hutan desa, sehingga harapannya perempuan dapat berpesan aktif dalam pengelolaan hutan desa.
Perhutanan Sosial Desa Long Bang
Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) kepada Lembaga
Pengelola Hutan Desa (LPHD) Desa Long Bang, Kecamatan Peso Hilir dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK: 5612/MENLHK PKPS/PKPS/PSL.0/9/2018 tanggal 4 September tahun 2018 tentang Lembaga Pengelolaan Hutan Desa Long Bang.
HPHD tersebut diberikan pada areal hutan produksi seluas 1.612 hektare.
Sebagai tindak lanjut pemberian HPHD tersebut, Kepala Desa Long
Bang kemudian mengeluarkan SK Kepala Desa Long Bang Nomor 06 Tahun
2019. SK tersebut berisi pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial
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(KUPS). Berdasarkan SK tersebut, maka dibentuklah enam KUPS berdasarkan jenis usaha yang dikelola. Keenam KUPS itu adalah: KUPS Agroforestry,
KUPS Nibung Berayah yang mengusahakan kerajinan tenun dan anyaman,
KUPS Jasa Lingkungan (Jasling), KUPS Tanaman Karet, KUPS Budidaya
Madu Kelulut, dan KUPS Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).
Setelah pembentukan Lembaga KUPS, maka kemudian dilaksanakan berbagai pelatihan terkait pengelolaan hutan desa. Di antaranya adalah pelatihan administrasi LPHD, pelatihan budidaya karet, pelatihan budidaya tanaman agroforestry, pelatihan budidaya tanaman obat, dan pelatihan
budidaya tanaman buah-buahan asli setempat dan buah-buahan bernilai
ekonomis.
Selain itu, untuk KUPS kerajinan dilakukan pula pelatihan kerajinan
rotan. Bagi KUPS Jasa Lingkungan, dilaksanakan pelatihan perhitungan
karbon. Selain itu juga dilaksanakan pelatian budidaya lebah madu kelulut.
Dalam rangka peningkatan kapasitas para pengurus KUPS, dilaksanakan
pula studi banding ke LPHD yang sudah maju dan berhasil.
Untuk pemasaran hasil-hasil hutan, yang dikelola oleh KUPS,
masyarakat Desa Long Bang sangat terbantu dengan aksesibilitas yang baik.
Akses dari Desa Long Bang ke Lokasi Hutan Desa saat ini bisa ditempuh
menggunakan transportasi air dan/atau menggunakan akses jalan darat yang
dapat di tempuh dengan berjalan kaki/menaiki kendaraan (Motor/Mobil).
Untuk akses jalan darat sendiri kondisinya cukup baik karena adanya jalan PU. Dengan akses jalan tersebut, akses menuju hutan desa dapat
ditempuh melalui jalur darat lebih kurang sejarak 2 km dari desa Long Bang.
Sementara akses ke ibukota kecamatan juga dapat dilalui menggunakan jalan darat dengan menempuh jarak lebih-kurang 13 km dengan kondisi jalan
baik. Untuk akses ke ibu kota kabupaten, dapat ditempuh melalui jalur darat
sejarak kurang lebih 89 km.
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