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NOMOR    4    TAHUN 2005 

T E N T A N G 

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 

Menimbang :  a.  bahwa  wilayah pesisir dan laut sebagai sumber potensi ekonomi, sosial 

budaya, dan keanekaragaman hayati harus dikelola secara adil dan bijaksanan 

guna dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat; 

b. bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan laut didasarkan pada prinsip-prinsip 

keterpaduan dan berkelanjutan tanpa menimbulkan tekanan berat, degradasi 

atau kerusakan terhadap sumber daya yang ada; 

c. bahwa untuk menjaga keseimbangan wilayah pesisir dan laut, harus dilakukan 

upaya bersama dan terpadu oleh pemerintah dengan melibatkan seluruh 

komponen masyrakat melalui swadaya dan partisipasi; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan 

c diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor  7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 

II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 1990  Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3419); 

3. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3427); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3493); 

5. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3501); 

6. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3647); 

7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3699); 

8. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3888); 

9. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 

Sarolangun, Kabupaten tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); 

10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah 



  

 

 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan                        

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436); 

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang suaka alam dan 

Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 

8132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian 

Pencemaran dan atau Pengrusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3816); 

17. Keputusan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 10/MEN/2002 tentang 

Pedoman Umum Pengelolaan Pesisir Terpadu; 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 

TANJUNG JABUNG BARAT 

Dan 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT. 

 

 

BAB   I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal    1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat; 

 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat; 

 

3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat. 

4. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat. 

 

5. Desa adlah kesatuan masyrakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyrakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang 

diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Tanjung Jabung 

Bart; 

 



  

 

 

6. Kelurahan adalah Wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan atau daerah kota 

di bawah kecamatan; 

 

7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota; 

 

8. Desa/Kelurahan Pesisir adalah desa/kelurahan yang berada di wilayah pesisir; 

 

9. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu 

kesatuan wilayah tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta 

memelihara kelangsungan hidupnya; 

 

10. Tata ruang adalah wujud struktural dan pemanfaatan ruang pada wilayah Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya, baik direncanakan 

maupun tidak, yang wujudnya hirarki dan keterkaitan pemanfaatan rung; 

 

11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya 

yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional; 

 

12. Wilayah pesisir adalah kesatuan ruang wilayah antara daratan dan lautan yang secara ekologis 

mempunyai hubungan keterkaitan atau dapat juga dikatakan ruang peralihan antara ekosistem 

darat dan laut yang saling berinteraksi, dimana kearah laut dihitung sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku dari garis pantai dan kearah darat merupakan batas administrasi kecamatan; 

 

13. Sumberdaya pesisir adalah sumber dayaalam, sumber daya binaan/buatan, dan jasa-jasa 

lingkungan yang terdapat di wilayah pesisir, Sumber daya alam terdiri atas sumber daya hayati 

dan non hayati. Sumber daya hayati, antara lain : ikan, rumput laut, padang lamun, hutan 

mangrove, terumbu karang, dan biota perairan; sedangkan sumber daya non hayati, terdiri dari : 

lahan pasir, permukaan air, sumber daya di air dan didasr laut, seperti : minyak dan gas, pasir, 

timah, dan mineral lainnya. 

 

14. Ekosistem adalah suatu komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya serta 

interaksi fungsional antar mereka maupun dengan lingkungannya, seperti : ekosistem mangrove, 

ekosistem estuari, ekosistem terumbu karang, dan ekosistem padang laun; 

 

15. Estuari adalah daerah litoral yang agak tertutup (teluk) dipantai, tempat sungai bermuara dan air 

tawar dari sungai bercampur dengan air asin dari laut, biasanya berkaitan dengan pertemuan 

antara perairan sungai dengan perairan laut; 

 

16. Mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon 

mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur atau 

berpasir, seperti : pohon api-api (Avicennia spp), bakau (Rhizophora spp); dan lain-lainnya; 

 

17. Terumbu Karang adalah koloni hewan dan tumbuhan laut berukuran kecil yang disebut polip, 

hidupnya menempel pada substrat seperti batu atau dasar yang keras dan berkelompok 

membentuk koloni yang menyekrasikan kalsium karbonat (CaCO3) menjadi terumbu; 

 

18. Lamun adalah sejenis tumbuhan laut berbunga yang tumbuh di dasar laut berpasir atau 

bersubstrat halus yang tidak begitu dalam dan sinar matahari masih dapat menembus ke dasar 

sehingga memungkinkan tumbuhan tersebut berfotosintesis; 

 

19. Degradasi adalah kerusakan, penurunan kualitas atau penurunan daya dukung lingkungan akibat 

dari aktivitas atau perbuatan manusia (anthropogenic) ataupun alami; 

 

20. Daerah perlindungan laut adalah daerah pesisir dan laut, yang meliputi : terumbu karang, hutan 

mangrove, padang lamun atau habitat lainnya secara sendiri  atau bersama-sama yang dipilih dan 

ditetapkan untuk ditutup secara permanen dari kegiatan perikanan  dan pengambilan biodata laut 

yang dikelola oleh masyrakat setempat dan ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku; 

21. Garis pantai adalah garis yang dibentuk oleh perpotongan garis air rendah dengan daratan pantai 

yang dipakai untuk menetapkan titik terluar di pantai wilayah laut; 

 

22. Pantai adalah luasan tanah termasuk sedimen yang membentang di sepanjang tepian laut yang 

merupakan perbatasan pertemuan antara darat dan laut, terdiri dari sempadan pantai dan pesisir; 

 

23. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur 

terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional; 



  

 

 

 

24. Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting 

untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai; 

 

25. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai termasuk sungai 

buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan 

fungsi sungai serta mengamankan aliran sungai; 

26. Sengketa pengelolaan wilayah pesisir dan laut adalah setiap perselisihan yang timbul antara dua 

pihak atau lebih yang berkaitan dengan proses perencanaan dan program pengelolaan wilayah 

pesisir dan laut; 

 

27. Badan Perwakilan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas 

pemuka-pemuka masyrakat yang ada di desa, berfungsi mengayomi adat istiadat dan membuat 

Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyrakat Desa; 

 

28. Peraturan Desa adalah Peraturan yang dibuat dan disusun antara Kepala Desa dan Lembaga 

Pemberdayaan Masyrakat desa atas persetujuan dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang di 

desa dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa yang diserahkan kepada pemerintah desa 

sebagai pelaksanaan dan penjabaran perundang-undangan yang lebih tinggi; 

 

29. Masyarakat lokal adalah kelompok orangatau masyrakat yang mendiami suatu wilayah tertentu 

dan menjalankan tatanan hukum, sosial dan budaya yang ditetapkan oleh mereka sendiri secara 

turun-temurun; 

 

30. Pengelolaan wilayah pesisir dan laut adalah rangkaian dari proses kegiatan terhadap wilayah 

pesisir dan laut termasuk jasa lingkungan yang dilakukan secara adil dan bijaksana dengan 

mengintegrasikan antara kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyrakat yang meliputi aspek 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan 

masyrakat dan keberlanjutan wilyah pesisir dan laut; 

 

31. Pengelolaan berbasis masyrakat adalah pengelolaan yang dilakukan secara bersama antar 

pemerintah, masyrakat dan pihak lain dalam merencanakan, memantau atau mengawasi dan 

mengevaluasi pengelolaan wilayh pesisir dan laut; 

 

32. Partisipasi Masyrakat adalah keterlibatan masyrakat lokal dalam kegiatan pengelolaan wilayah 

pesisir dan laut; 

 

33. Badan Pengelola Wilayah Pesisir dan Laut adalah Tim yang dibentuk melalui surat Keputusan 

Bupati yang bertugas untuk melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi kegiatan serta 

pembinaan, penegasan peraturan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat; 

 

34. Pusat Informasi Pesisir adalah sarana yang disediakan Pemerintah Kabupaten dalam 

menyebarkan informasi tentang  berbagai hal yang berhubungan dengan pengelolaan wilayah 

pesisir dan laut kepada masyrakat; 

 

35. Subjek Hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang meliputi orang pribadi, badan 

hukum dan pejabat; 

 

36. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang berbadan hukum di bidang perikanan  yang 

melakukan kegiatan menyimpan, menampung, mengawetkan, mengolah, mengangkut dan 

mengirim atau memasarkan hasil-hasil perikanan; 

 

37. Pemanfaatan ruang kegiatan dan pengusahaan adalah mewujudkan keterpaduan dalam 

penggunaan sumber daya alam, sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya 

manusia; 

 

38. Perizinan Tertentu adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada 

orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian 

dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruana, penggunaan wilayah pesisir dan laut, 

penggunaan prasarana, sarana atau fasilitastertentu guna melindungi kepentingan umumdan 

menjaga kelestarian lingkungan;  

 

 

BAB   II 

AZAS, TUJUAN, DAN SASARAN 



  

 

 

Pasal   2 

 

Azas pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut, meliputi : 

 

a. Azas Keterpaduan; 

Mengintegrasikan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai sektor, 

keterpaduan antara ekosistem darat dan ekosistem laut, keterpaduan pengelolaan dengan 

menggunakan masukan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterpaduan antara pihak dan 

keterpaduan ruang. 

 

b. Azas Keseimbangan; 

Tiap kegiatan yang dijalankan harus memperhatikan pemulihan fungsi ekosistem sehingga 

pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mempertimbangkan kelestarian sumber daya yang 

ada. Pemanfaatan sumber daya tidak melebihi kemampuan sumberdaya hayati atau laju substitusi 

inovasi dan sumberdaya non hayati pesisir dan laut. Pemanfaatan wilayah pesisir dan laut tidak 

boleh mengorbankan kualitas dan kuantitas kebutuhan generasi yang akan datang. Pemanfaatan 

sumberdaya yang belum diketahui dampaknya, harus dilakukan secara hati-hati dan didukung 

oleh penelitian ilmiah yang memadai. 

 

c. Azas Peran Serta Masyrakat; 

Menjamin agar masyarakat pesisir mempunyai peran sejak perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan sampai tahap pengendalian dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut 

 

d. Azas Keterbukaan dan Berkeadilan; 

Masyrakat memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui apa dan bagaimana kebijakan 

pemerintah, mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan wilayah pesisir dan laut serta 

menjamin adanya representasi suara masyrakat dalam proses lahirnya kebijakan pemerintah. 

 

e. Azas Keadilan; 

Pengelolaan wilayah pesisir dan laut dalam pemanfaatannya harus dikelola secara adil. 

 

f. Azas Kepastian Hukum; 

Pengaturan dan penerapan tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara jelas dan tegas 

harus dapat menjamin ditaatinya aturan oleh semua komponen yang berkepentingan 

(stakeholders) guna terealisasinya kepastian hukum. Disamping itu, kebijakan yang berkaitan 

dengan pengelolaan wilayah pesisir dan laut dilakukan melalui mekanisme konsultasi publik 

yang dapat dipertanggungjawabkan dengan tidak memarjinalkan masyrakat pesisir. 

     

 

Pasal   3 

 

Tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, adalah : 

 

a. Untuk melindungi, mengkonservasi, memanfaatkan dan merehabilitasi wilayah pesisir dan laut 

serta ekologisnya secara berkelanjutan bagi generasi saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan 

generasi yang akan datang. 

 

b. Untuk memperbaiki mekanisme pengelolaan wilayah pesisir dan laut serta memperkuat kapasitas 

kelembagaan pemerintah dan masyrakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara adil, 

seimbang dan berkelanjutan sesuai dengan azas atau prinsip dalam peraturan Daerah ini. 

 

c. Untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan budaya masyrakat lokal, memperbaiki dan 

meningkatkan cara pengelolaan oleh masyrakat lokal melalui pengakuan hak tradisional, 

pemberdayaan masyrakat, penumbuhan rasa tanggung jawab, dan rasa kepemilikan pengelolaan. 

 

Pasal   4 

 

Sasaran pengelolaan wilayah pesisir dan laut, adalah : 

 

a. Wilayah pesisir dan laut dapat terlindungi, terkonservasi, termanfaatkan secara berkelanjutan dan 

terehabilitasi dari kerusakan. 

 

b. Mekanisme pengelolaan wilayah pesisir dan laut diperbaiki melalui integrasi kegiatan, 

koordinasi, dan konsistensi program. 



  

 

 

 

c. Pengelolaan wilayah pesisir dan laut dilaksanakan dengan berbasis masyrakat dan dilakukan 

melalui mekanisme pemberdayaan masyrakat. 

 

d. Terselenggaranya kepastian hukum bagi dunia usaha, masyrakat, dan pemerintah. 

 

e. Tercapainya keseimbangan antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa. 

 

 

BAB   III 

PERAN PERGURUAN TINGGI 

Pasal   5 

 

Perguruan tinggi berperan, dalam hal : 

 

a. Mengembangkan bantuan teknis dan teknologi dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir 

dan laut. 

 

b. Membantu dan mendampingi Pemerintah Kabupaten dalam mengembangkan sistem pengelolaan 

wilayah pesisir dan laut. 

 

c. Pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan laut dapat dilakukan melalui Tri Darma Perguruan 

Tinggi, yaitu ; pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyrakat. 

 

d. Membantu pemerintah bila diperlukan dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan mengenai 

lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut. 

 

e. Mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas dalam hal pengelolaan wilayah pesisir 

dan laut. 

 

f. Memberikan saran, pendapat, dan masukan diminta atau tidak diminta kepada Pemerintah 

Kabupaten mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan laut. 

 

g. Memberikan informasi mengenai prinsi-prinsip pengelolaan wilayah pesisir dan laut kepada 

masyarakat lokal yang membutuhkan. 

 

 

 

BAB   IV 

KELEMBAGAAN 

Pasal   6 

 

(1) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten atau Dinas/Instansi terkait dibidang perikanan dan 

kelautan bertanggung jawab dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut. 

 

(2) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten atau Dinas/Instansi terkait dibidang perikanan dan 

kelautan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut harus berkoordinasi dengan Badan 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Kabupaten dengan tidak mengesampingkan aspirasi 

masyrakat. 

 

(3) Perencanaan dan pedoman pengelolaan wilayah pesisir dan laut disiapkan oleh Dinas Perikanan 

dan Kelautan Kabupaten.  

 

 

Pasal    7 

 

(1) Badan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Kabupaten sebagai lembaga non struktural 

ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati. 

 

(2) Badan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Kabupaten sebagaimana yang dimaksud ayat (1) 

dalam pasal ini diketuai oleh Bupati. 

 

(3) Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu untuk menjalankan pengelolaan wilayah pesisir dan laut. 



  

 

 

 

(4) Keanggotaan Badan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Kabupaten sebagaimana dimaksud 

ayat (1) dalam pasal ini terdiri atas perwakilan dari Dinas dan Instansi terkait beserta masyrakat 

lokal setempat sesuai dengan kebutuhan. 

 

(5) Keanggotaan, masa jabatan, struktur, mekanisme, tugas dan wewenang dari badan ini akan 

ditetapkan kemudian berdasarkan keputusan Bupati. 

 

 

 

Pasal    8 

 

(1) Pemerintah Desa/Kelurahan dapat menjalankan tugas perbantuan dari Pemerintah Kabupaten 

dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut. 

 

(2) Penetapan daerah pengelolaan wilayah pesisir dan laut ditetapkan dalam Peraturan 

Desa/Ketentuan-ketentuan Kelurahan. 

 

 

 

 

 

 

BAB    V 

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB 

Pasal    9 

 

Wewenang dan tanggungjawab Pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut, adalah : 

 

a. Bertanggung jawab dalam kegiatan penyusunan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan 

laut secara terpadu dengan mengkoordinasikan diantara berbagai instansi. 

 

b. Mengidentifikasi wilayah-wilayah tertentu yang memiliki potensi sumberdaya pesisir dan laut. 

 

c. Hasil dokumen perencanaan pengelolaan wilayah pesisisr dan lautdikonsultasikan dengan pihak 

terkait lainnya serta mensosialisasikannya. 

 

d. Menyediakan dan memberikan informasi yang benar tentang pengelolaan sumber daya pesisir 

dan laut kepada masyarakat. 

 

e. Kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi  kelestarian 

lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat. 

 

 

Pasal   10 

 

 

Wewenang dan tanggungjawab Badan Pengelolaan wilayah Pesisir dan Laut dalam Peraturan Daerah 

ini, adalah : 

 

a. Mengkoordinasikan setiap kebijakan dan perencanaan yang berhubungan dengan pemanfaatan 

ruang dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang berasal dari Pemerintah Kabupaten sampai 

ke tingkat desa/kelurahan. 

 

b. Memberi rekomendasi kepada Bupati untuk persetujuan atau penolakan terhadap kebijakan dan 

perencanaan yang berhubungan dengan pemanfaatan ruang dan pengelolaan wilayah pesisir dan 

laut sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah kebijakan dan perencanaan tersebut selesai 

dikaji dan ditelaah. 

 

c. Menjabarkan dan menyebarluaskan setiap Kebijakan Pemerintah Kabupaten berkenaan dengan 

pengelolaan wilayah pesisir dan laut. 

 

d. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan  wilayah pesisir dan laut. 

 



  

 

 

e. Mengkoordinasikan bantuan teknis dan teknologi di bidang pengelolaan sumberdaya maupun 

bidang dana ke Kabupaten yang melakukan atau akan melakukan pengelolaan sumberdaya 

wilayah pesisir dan laut. 

 

f. Mengidentifikasi, mengklarifikasi, mengverifikasi serta mencari solusi atas masalah atau konflik 

yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut. 

 

g. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas setiap kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut 

yang dilakukan oleh pihak-pihak manapun di wilayah pesisir dan laut Kabupaten. 

 

h. Membuat dan mengopeasikan Pusat Informasi Wilayah pesisir dan laut Kabupaten. 

 

i. Mengadakan pertemuan atau rapat koordinasi secara periodik dengan instansi dan bidang terkait 

dan atau setiap saat apabila dianggap penting dan atau sesuai dengan kebutuhan. 

 

j. Tugas lain yang dianggap penting yang berhubungan dengan Pengelolaan wilayah pesisir dan 

laut yang tidak bertentangan azas, tujuan, sasaran, dan manfaat yang diatur dalam Bab II 

Peraturan Daerah ini. 

 

 

Pasal   11 

 

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Desa/Kelurahan, adalah : 

a. Pemerintahan desa/kelurahan berwenang menetapkan daerah pengelolaan wilayah pesisir dan 

laut di wilayahnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang 

lebih tinggi. 

 

b. Membuat perencanaan dan program pengelolaan wilayah pesisir dan laut di wilayah 

desa/kelurahannya. 

 

c. Melaksanakan kegiatan administrasi mengenai pelaksanaan perencanaan dan program-program 

pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang berada  di wilayah desa/kelurahannya. 

 

d. Bertanggungjawab membuat laporan  tentang program-program pengelolaan wilayah pesisir dan 

laut kepada Pemerintah Kabupaten. 

 

 

BAB   VI 

HAK MASYRAKAT LOKAL DAN DUNIA USAHA 

Pasal   12 

 

Masyrakat lokal memiliki hak-hak sebagai berikut : 

 

a. Hak memperoleh nilai ekonomi pada obyek ekonomi tertentu atas sumberdaya wilayah pesisir 

dan laut. 

 

b. Hak melindungi dan mempertahankan nilai ekologis atas sumberdaya wilayah pesisir dan laut. 

 

c. Hak memperoleh dan memberikan informasi tentang pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir 

dan laut. 

 

d. Hak memperoleh pengetahuan berupa pendidikan dan pelatihan dalam hal pengelolaan 

sumberdaya wilayah pesisir dan laut. 

 

e. Hak untuk mengetahui atas setiap usaha atau kegiatan yang akan dilakukan pihak lain di wilayah 

pesisir Desa/Kelurahan sebelum pemberian izin oleh Pemerintah Kabupaten. 

 

 

Pasal   13 

 

Masyarakat lokal berkewajiban menyusun Peraturan Desa/Ketentuan-ketentuan Kelurahan, untuk : 

 

a. Menjaga dan mempertahankan obyek-obyek bernilai ekonomi dan bernilai ekologis dari 

lingkungan hidup wilayah pesisir dan laut. 

 



  

 

 

b. Memberikan informasi yang diperlukan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyrakat lokal. 

 

c. Terlibat aktif secara partisifatif dan demokratis dalam musyawarah masyrakat lokal dalam 

menentukan arah dan kebijaksanaan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut. 

 

 

Pasal   14 

 

(1) Masyrakat lokal dan dunia usaha dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut mempedomani 

azas, tujuan dan manfaat pengelolaan wilayh pesisir dan laut sebagaimana diatur pada Pasal 2 

sampai dengan Pasal 4 Peraturan daerah ini. 

 

(2) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pengelolaan wilayah pesisir dan laut wajib 

melaporkan perkembangan kegiatannya sesuai dengan mekanisme pelaporan yang ditetapkan 

dalam Peraturan Bupati. 

 

 

BAB   VII 

PEMBERDAYAAN DAN PARTISIPASI MASYRAKAT 

Pasal   15 

 

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong, memfasilitasi, dan memberdayakan masyrakat 

dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut. 

 

(2) Pemerintah Daerah berkewajiban menjalankan Pusat Informasi Pesisir kepada masyrakat. 

 

(3) Kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan laut wajib mengikutsertakan 

masyrakat lokal. 

 

(4) Pedoman mekanisme dan substansi pengaturan tentang pemberdayaan masyrakat ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan masukan dari komponen masyrakat yang 

berkepentingan. 

 

 

Pasal   16 

 

Pemberdayaan terhadap masyrakat lokal didasarkan pada penilaian dan pertimbangan untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

 

 

BAB  VIII 

LINGKUP WILAYAH PENGELOLAAN 

Pasal   17 

 

(1) Lingkup wilayah dalam melaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan laut Kabupaten akan 

meliputi wilayah ke arah daratan dan ke arah lautan. 

 

(2) Lingkup wilayah kearah daratan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini didasarkan dari 

batas administrasi kecamatan, yaitu : Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Betara, dan 

Kecamatan Pengabuan. 

 

(3) Lingkup wilayah kearah laut sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

BAB    IX 

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT 

Pasal   18 

 



  

 

 

(1) Pengelolaan wilayah pesisir dan laut Kabupaten harus diawali dengan pembuatan perencanaan 

dan program pengelolaan wilayah pesisir dan laut oleh Pemerintah Daerah. 

 

(2) Perencanaan dan program pengelolaan wilayah pesisir dan laut Kabupaten berasal dari prakarsa 

pemerintah, masyrakat lokal atau perorangan. 

 

(3) Rencana dan program sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sekaligus mencakup pengelolaan 

di bidang ekonomi dan lingkungan hidup. 

 

(4) Perencanaan dan program pengelolaan wilayah pesisir dan laut, meliputi rencana strategis, 

rencana tata ruang, rencana pengelolaan, rencana aksi. 

 

(5) Dalam perencanaan dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini diakui dan diatur 

hak-hak tertentu di bidang ekonomi dan lingkungan hidup dari masyrakat lokal berdasarkan 

rekomendasi dari Badan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut sebagaimana dimaksud Pasal 10 

Peraturan Daerah ini. 

 

 

Pasal   19 

 

Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan laut tidak bertentangan dengan rencana tata ruang dan 

laut tidak bertentangan dengan rencana tata ruang kabupatennya di mana harus memuat komponen, 

sebagai berikut : 

 

a. Konservasi sumber daya lingkungan; 

 

b. Pengembangan kapasitas masyrakat melalui pelatihan dan pendidikan lingkungan; 

 

c. Pengakuan hak-hak masyrakat lokal terhadap akses wilayah pesisir dan laut; 

 

d. Penguatan kelembagaan desa; 

 

e. Pengembangan ekonomi masyrakat lokal; 

 

f. Partisipasi masyrakat; dan 

 

g. Program rehabilitasi wilayah pesisir dan laut; 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan. 

 

 

 

BAB    X 

WILAYAH PERLINDUNGAN 

Pasal   20 

 

(1) Guna menjaga dan melindungi sumber daya pesisir dan laut diwilayah desa/kelurahan pesisir, 

setiap desa/kelurahan dapat membuat wilayah perlindungan di wilayah pesisir dan laut dalam 

Peraturan Desa/Ketentuan-ketentuan Kelurahan. 

 

(2) Prinsip pengelolaan wilayah perlindungan dilakukan secara terpadu dengan tetap memperhatikan 

kondisi ekologis setempat dan melibatkan partisipasi masyrakat secara komprehensip. 

 

 

 

BAB   XI 

PENGAWASAN DAN EVALUASI 

Pasal    21 

 

(1) Pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan laut dilakukan oleh Dinas 

Perikanan dan Kelautan Kabupaten berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Wilayah Pesisir 

dan laut. 

 



  

 

 

(2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengawasi tertib 

pelaksanaan  peraturan daerah di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan laut. 

 

(3) Pengawasan dapat dilakukan setiap hari dan atau pengawasan dapat dilakukan sesuai dengan 

kebutuhan yang diperlukan sedangkan evaluasi dapat dilakukan setiap satu semester (6 bulan) 

sekaili. 

 

(4) Masyrakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan 

laut. 

 

(5) Hasil pengawasan dan evaluasi pengelolaan wilayah pesisir dan laut wajib diinformasikan 

kepada Pemerintah Desa/Kelurahan secara tertulis. 

 

 

 

BAB   XII 

PERIZINAN TERTENTU 

Pasal   22 

 

(1) Pemanfaatan ruang kegiatan dan pengusahaan pengelolaan wilayah pesisir dan laut dalam 

wilayah kabupaten harus mendapatkan izin. 

 

(2) Izin sebagaimana diatur dalam ayat (1) di atas diberikan oleh Bupati. 

 

(3) Pemegang izin wajib melaporkan rencana pemanfaatan kegiatan dan pengusahaan pengelolaan 

wilayah pesisir dan laut ke Pemerintah Desa/Kelurahan. 

 

 

 

Pasal   23 

 

(1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan dan pengusahaan 

pengelolaan wilayah pesisir dan laut wajib memelihara dan menjaga kelestarian lingkungannya. 

 

(2) Setiap orang dan atau badan hukum yang mendapatkan manfaat langsung dari pengelolaan 

wilayah pesisir dan laut beserta lingkungannya dikenakan pungutan sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

(3) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dipergunakan untuk pembangunan serta 

kegiatan pelestrarian sumberdaya wilayah pesisir dan laut beserta lingkungannya. 

 

 

BAB   XIII 

KETENTUAN SANKSI 

Pasal   24 

 

(1) Pelanggaran terhadap Pasal 22 ayat (1) dipidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau 

denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 

 

(2) Barang siapa yang tidak mengindahkan ketentuan Pasal 14 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) dikenakan 

sanksi pencabutan izin. 

 

(3) Barang siapa yang tidak mengindahkan ketentuan Pasal 14 ayat (2), Pasal 22 ayat (3) diberikan 

peringatan tertulis. 

(4) Apabila 20 hari sejak diterimanya peringatan tertulis tidak diindahkan, pengelolaan wilayah 

pesisir dan laut. 

 

(5) Setiap kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang tidak melibatkan masyrakat lokal 

sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3) dikenakan sanksi penghentian kegiatan usaha. 

 

(6) Setiap orang atau kegiatan badan usaha yang dengan sengaja  melakukan kegiatan yang dapat 

merugikan dan atau membahayakan kelestarian lingkungannya sebagaimana dimaksud Pasal 23 

ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan menghentikan 

kegiatan usahanya. 

 



  

 

 

 

BAB   XIV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal   25 

 

(1) Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku maka ketentuan-ketentuan mengenai Program 

pengelolaan wilayah pesisir dan laut sepanjang yang telah diatur dalam Peraturan daerah ini, 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

(2) Program pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini 

ditetapkan, dapat menyesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkan nya 

Peraturan daerah ini. 

 

 

BAB   XV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal   26 

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur  

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 

 

 

Pasal   27 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

 

 

Ditetapkan di Kuala Tungkal 

pada tanggal   15 Desember 2005       

  BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 

dto 

 

S A F R I A L 

 

 

 

 

 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

TAHUN 2006 NOMOR 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


