SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
PADA ACARA PENCANANGAN PENANAMAN SEJUTA
MANGROVE DI DELTA MAHAKAM
Teluk Pemedas, Samboja, 7 Januari 2012
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam Sejahtera untuk Kita Semua.
- Yang Saya Hrmati Bapak Menteri Kehutanan,
Menteri Negara Lingkungan Hidup, Kepala UKP4,
Ketua DNPI.
- Yang Saya Hormati Pangdanm/VI Mulawarman,
Kapolda Kaltim, Danrem 091/Aji Suryanata
Kesuma.
- Ketua DPRD, Wakil Ketua dan Ketua Komisi
DPRD Provi nsi Kaltim dan DPRD Kabupaten
Kutai Kartanegara atau yang mewakili.
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- Bupati dan Walikota se-Kaltim atau yang mewakili.
- Rektor Universitas Mulawarman, Universitas 17
Agustus 1945, Universitas Widya Gama,
Universitas Kartanegara, Dekan Fakultas
Kehutanan, dan Dekan Fakultas Perikanan
Universitas Mulawarman atau yang mewakili.
- Para Kepala Instansi Vertikal dan lembaga lingkup
Kementerian dan Non Kementerian.
- Pimpinan BP MIGAS, Manajemen Total E&P
Indonesie, serta pimpinan perusahaan lainnya atau
yang mewakili.
- Pimpinan LSM, Pemerhati lingkungan dan para
Tokoh Masyarakat.
- Bapak, Ibu dan Saudara Hadirin yang berbahagia.

Puji dan syukur kita ucapkan ke hadirat Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Esa yang melimpahkan rahmat dan
karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir di tempat ini
sehubungan dengan dilaksanakannya pencanangan penanaman sejuta mangrove di kawasan Delta Mahakam.
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Saudara Hadirin yang Saya Hormati,
Delta Mahakam berada di wilayah Kabupaten Kutai
Kartanegara yang meliputi kecamatan Samboja, Muara
Jawa, Sanga Sanga, Anggana, Muara Badak dan Kecamatan Marangkayu. Secara geografis delta Mahakam
terletak antara 0o 21’ 21” LU dan 1o 10’ 06” LS serta 117o
15’ 40” BT dan 117o 40’ 43” BT yang merupakan perairan
pesisir, daratan berlumpur dan berawa dengan luas ±
152.450 ha.
Delta Mahakam yang berada pada kawasan peralihan antara daratan Kalimantan Timur dan laut Sulawesi,
merupakan kawasan yang rentan, bukan hanya pada
karakteristik ekosistemnya (fragile ecosystem) tetapi juga
kerawanan terhadap kemungkinan kerusakan baik dikarenakan pengekploitasian yang berlebihan atau pun
pemanfaatan yang tidak memperhatikan daya dukung
(carrying capacity) lingkungannya.
Fakta memperlihatkan betapa besar laju pemanfaatan kawasan Delta Mahakam dalam 10 tahun terakhir.
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Kawasan Delta Mahakam yang sebelumnya dihijaukan
oleh hamparan Nipah (Nypa fruticans) dan vegetasi dalam
zona formasi mangrove lainnya, serta berfungsi penting
dalam melindungi berbagai sumber daya alam potensial
sebagai aset pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara
dan Provinsi Kalimantan Timur khususnya, serta Indonesia
umumnya, kini sebagian besar telah dikonversi untuk
berbagai peruntukan.
Kondisi yang ada akibat pada kerusakan ekosistem,
diikuti degradasi fungsi serta kualitas lingkungan dan
sumber daya alam, pada akhirnya berujung pada penurunan produktifitas kawasan, khususnya bagi usaha
perikanan tangkap dan budidaya yang sangat penting bagi
kehidupan sebagian besar masyarakat kawasan delta.
Karena itu disadari betapa penting peran kawasan
Delta Mahakam, baik sebagai penyedia sumber daya alam
maupun penyedia jasa-jasa pendukung kehidupan. Sehubungan dengan hal tersebut, ekosistem mangrove sebagai
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ekosistem produktif di Delta Mahakam sudah selayaknya
dipertahankan.
Sesungguhnya upaya perlindungan dan pengamanan ini telah diatur dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan

diantaranya

Undang-Undang

No.5

tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati
dan Ekosistemnya, Kepres No.32 tahun 1990 tentang
Konservasi, Undang-Undang No.26 tahun 2007 tentang
Penataan Ruang dan Undang-Undang No.27 tahun 2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau
Kecil. Sayangnya, peraturan dan perundang-undangan
yang cukup banyak dan dalam substansinya reltif telah
lengkap tersebut dalam implentasinya belum sepenuhnya
mampu mempertahankan dan meningkatkan upaya-upaya
perlindungan ekosistem mangrove, sehingga banyak kawasan mangrove yang mengalami kerusakan.
Para Menteri dan Hadirin yang Saya Hormati.
Menyadari kondisi yang terjadi dan tingginya kegiatan pemanfaatan Delta Mahakam bagi berbagai perun-
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tukan (pertambakan, migas, permukiman dan lain-lain)
serta pengaruh dari lahan atas (up-stream) yang cukup
besar, maka tekanan lingkungan terhadap Delta Mahakam
semakin meningkat pula.
Meningkatnnya tekanan ini tentunya dapat mengancam keberadaan dan kelangsungan sumber daya alam
Delta Mahakam, baik secara langsung (misalnya ekstensifikasi kegiatan konversi lahan) maupun tidak langsung
(misalnya pencemaran oleh limbah berbagai kegiatan).
Karena itu agar supaya kawasan Delta Mahakam sebagai
lingkungan hidup strategis dapat berfungsi optimal dan
memberikan manfaat secara berkesinambungan, maka
upaya penataan dan pengelolaan kawasan strategis ini
secara terpadu berbasis kewilayahan, sektor dan pemangku kepentingan, sangat mendesak untuk dilakukan.
Sebagai kawasan strategis dalam perspektif lingkungan hidup dan melalui pendekatan secara terpadu
diharapkan dapat tercapai pengelolaan yang lebih ber-
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kelanjutan guna mencapai berbagai sasaran pokok, antara
lain;
1. Terpeliharannya kualitas lingkungan hidup delta beserta sumber daya alam di dalamnya.
2. Membaiknya kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat pengguna Delta Mahakam.
3. Terpeliharanya peran Delta Mahakam sebagai aset
daerah dan nasional dalam pembangunan daerah dan
nasional.

Seiring dengan hal tersebut apa yang kita laksanakan pada hari ini melalui penanaman mangrove sebagai
wujud nyata upaya penyelamatan Delta Mahakam, sekaligus mendukung program nasional dalam rangka
mengantisipasi perubahan iklim dan upaya penurunan
emisi.
Saudara Sekalian.
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Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah
bersama-sama masyarakat dan pemangku kepentingan
lainnya untuk memperbaiki kondisi lingkungan di Kalimantan Timur, melalui program Kaltim Hijau (Kalgtim
Green) yang dicanangkn oleh pemerintah Kalimantan
Timur sejak tahun 2010, melalui

kegiatn one men five

trees. Berdasarkan data yang ada diseluruh wilayah
kabupaten/kota sampai akhir tahun 2011, telah ditanam
sebanyak 15.630.518 pohon dari target 17.842.900 pohon
(dengan jumlah penduduk Kaltim sebanyak 3.568.580
jiwa). Dengan penanaman 1 juta bibit mangrove saat ini
dan akan dilanjutkan lagi pada pertengahan tahun 2012
sebanyak 1 juta bibit, berarti target penanaman berdasarkan jumlah penduduk tersebut akan tercapai.
Sehubungan dengan itu, atas nama pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur, saya mengucapkan terima
kasih kepada semua pihak, terutama Manejemen Total
E&P Indonesie atas dukungannya selama ini dalam upaya
penyelamatan kawasan Delta Mahakam. Selanjutnya
dengan terbentuknya Tim Pengelola Delta Mahakam
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dengan keanggotaan yang multi sektor kita harapkan
bahwa

pembangunan

berkelanjutan

sudah

saatnya

menjadi Visi Delta Mahakam.
Visi pembangunan berkelanjutan tidak melarang
aktivitas pembangunan ekonomi, tetapi menganjurkan
dengan persyaratan bahwa laju pembangunan tidak
melampaui daya dukung lingkungannya.
Melalui forum ini saya menghimbau kepada kontraktor kontrak kerjasama lainnya (KKKS lainnya) agar berbuat
yang sama dengan apa yang telah dilakukan Total E&P
Indonesie. Terkait dengan hal tersebut, saya mohon
bantuan BP Migas untuk mendorong KKKS lainnya untuk
berbuat yang sama. Demikian halnya dengan perusahaan
lain saya mengimbau; Mari kita bertindak, saya yakin jika
seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan tindakan
nyata maka realisasi Kaltim Hijau dapat segera kita capai.
Di sisi lain para pengusaha di Kaltim seyogyanya
dapat menunjukkan bahwa kita tidak hanya bisa mengeksploitasi,

namun kita harus buktikan bahwa kita juga
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mampu untuk memperbaiki dan melestarikan lingkungan ,
untuk kita wariskan kepada anak cucu kita.
Kegiatan menanam dan memelihara pohon harus
dilakukan terus-menerus setiap tahun dan di sepanjang
tahun. Oleh karena itu, kegiatan menanam dan memelihara pohon kita jadikan budaya bangsa.
Mengingat pohon yang kita tanam pada hari ini baru
dapat kita rasakan manfaatnya setelah berumur lebih 3
tahun. Untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini, saya
mengajak kepada seluruh masyarakat untuk ikut memelihara pohon yang kita tanam pada hari ini, agar kelak anak
cucu kita dapat merasakan manfaatnya, yaitu menikmati
kualitas lingkungan yang semakin baik dan terhindar dari
berbagai bencana.
Bapak Menteri dan Hadirin yang Berbahagia.
Demikian, sambutan saya, semoga apa yang kita
laksanakan hari ini di ridhai Allah SWT dan bernilai ibadah
di sisi Tuhan Yang Maha Esa.
Terima kasih.
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Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

