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Salam redaksi,

Sangat menyedihkan bagi kita 
melihat ekosistem lahan basah yang 
seharusnya kuat, indah dan lestari, 
mengalami degradasi dan kerusakan.  
Seperti yang terjadi di kawasan wisata 
pesisir Batu Lima di Kabupaten 
Tanah Laut, Kalimantan Selatan, 
keindahan dan kebersihannya 
sudah tidak nampak lagi.  Sedimen 
lumpur dan sampah-sampah yang 
dibawa dari hulu (terutama akibat 
penambangan batu bara dan alih 
fungsi lahan hutan menjadi lahan 
pertanian), merupakan penyebab utama 
rusaknya kawasan wisata Batu Lima.

Di sisi lainnya, ekosistem gambutpun sering 
mengalami gangguan dan kerusakan yang 
sama, terutama diakibatkan oleh adanya 
pembukaan hutan/lahan gambut, serta drainase 
yang berlebihan, sehingga menyebabkan terjadinya 
emisi gas rumah kaca.

Simak informasi selengkapnya, dan 
juga berita-berita lain seputar 
perlahanbasahan Indonesia.

 Selamat membaca.
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.....bersambung ke hal 16

Gambar 1. Batu Lima, kawasan pantai di barat wilayah Kabupaten Tanah Laut

Tanah Laut adalah satu dari 13 
kabupaten/kota di Provinsi 
Kalimantan Selatan, provinsi 

terkecil di Pulau Kalimantan. 
Kabupaten seluas 363.135 hektar 
ini terletak di bagian selatan 
wilayah provinsi. Wilayahnya 
berbatasan dengan Kabupaten 
Banjar dan Kota Banjarbaru di 
utara, Laut Jawa di selatan dan 
barat, serta Kabupaten Tanah 
Bumbu di timur. Pada pesisir yang 
berbatasan dengan Laut Jawa 
inilah terdapat beberapa kawasan 
wisata pantai yang salah satunya 
adalah Batu Lima.

Batu Lima terletak di Desa Kuala 
Tambangan, Kecamatan Takisung. 
Jaraknya dari Banjarmasin, ibukota 
Provinsi Kalimantan Selatan, 
sekitar 80 km dan dari Pelaihari, 

ibukota Kabupaten Tanah Laut, 
sekitar 35 km. Batu Lima dapat 
ditempuh dari (1) Banjarmasin 
melalui Kecamatan Gambut 
(Kabupaten Banjar) dan Kecamatan 
Kurau (Kabupaten Tanah Laut), (2) 
Banjarmasin melalui Pulau Sari 
dan Kecamatan Kurau (Kabupaten 
Tanah Laut), atau (3) Banjarmasin 
melalui Pelaihari dan Kecamatan 
Gunung Makmur (Kabupaten 
Tanah Laut).   

Batu Lima diapit oleh dua kawasan 
wisata pantai (Gambar 1). Pada 
jarak ± 14 km ke utara terdapat 
Pantai Takisung dan pada jarak ± 
16 km ke selatan terdapat Pantai 
Batakan. Pantai Takisung berada 
di bawah pengelolaan Pemerintah 
Kabupaten Tanah Laut. Batu Lima 
pun demikian. Pada sisi lain, 

Pantai Batakan merupakan bagian 
dari kawasan konservasi Taman 
Wisata Alam Pelaihari Tanah Laut. 
Kawasan ini merupakan salah satu 
kawasan konservasi di Kalimantan 
Selatan dan pengelolaannya di 
bawah Balai Konservasi Sumber 
Daya Alam Kalimantan Selatan 
yang berkedudukan di Banjarbaru.

Daya tarik Batu Lima adalah 
hamparan pasir pantai dan air laut 
yang bersih (tanpa sampah). Daya 
tarik demikian sebenarnya (dapat 
dikatakan) jamak untuk semua 
kawasan wisata pantai, seperti 
yang ada di Pantai Takisung, Pantai 
Batakan, dan pantai-pantai lainnya 
di Kabupaten Tanah Laut yang 
diorbitkan belakangan.
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Daya tarik lainnya yang mungkin 
tidak biasa adalah lima buah batu 
yang luasnya ± 4 m2 masing-
masing, menyembul sekitar 
1-2 m di atas permukaan laut 
(bergantung pada pasang surut 
air laut), dan berada pada jarak 
sekitar 400 m dari bibir pantai. 
Berdasarkan jumlah batu sebanyak 
lima buah inilah kawasan pantai 
itu dinamai Batu Lima. Legenda 
yang berkembang di masyarakat 
menyebutkan bahwa batu ini 
tempat mandi lima putri kayangan 
yang dalam adat disebut mandi 
badudus. 

Sangat disayangkan dan berbeda 
dari tahun-tahun sebelumnya, 
mulai tahun 2010-an Batu Lima 
menjadi kawasan wisata pantai 
terbengkalai dan berubah total 
seperti kawasan mati. Orang 
tidak lagi tertarik dan kemudian 
berduyun-duyun mengunjungi 
kawasan ini. Kehidupan di 
kawasan terlihat hanya dari lalu- 
lalang orang (terutama warga 
setempat) berkendaraan di jalan 
beraspal selebar 8-10 m yang 
menghubungkan desa-desa di 
wilayah Kecamatan Takisung dan 
desa-desa di wilayah Kecamatan 
Panyipatan. Kehidupan lain yang 
terlihat adalah aktifitas warga 
setempat menggembalakan sapi 
ternak di lapangan berumput tepi 
pantai atau mengeringkan udang-
udang kecil bahan baku terasi 
(Gambar 2). Karena kawasannya 
mati, prasarana yang telah 
dibangun pemerintah daerah 
pun mubazir; termasuk dalam 
hal ini adalah 18 pesanggrahan 
atau cottage (Gambar 3), pondok 
naungan (shelter), dan tempat 
bermain anak (playground) yang 
beberapa bagiannya sudah rusak. 

Terdapat masalah di Batu Lima 
yang dapat dikategorikan berat 

dan diperkirakan sangat sulit 
untuk ditanggulangi, yaitu 
endapan lumpur dan sampah 
yang terbawa arus air laut dan 
kemudian berangsur-angsur 
menumpuk dan menutupi 
hamparan pasir pantai Batu Lima 
(Gambar 4).   Lumpur tersebut 
adalah sedimen yang diduga 
akibat dari kegiatan manusia 
(terutama penambangan batu 
bara dan pengalihfungsian lahan 
berhutan menjadi lahan terbuka 
untuk pertanian) di daratan. 

..... sambungan dari halaman  3 

Batu Lima, Kawasan Wisata Terbengkalai, di Kabupaten Tanah Laut .....

Sedimen diangkut oleh aliran air 
anak-anak sungai yang bermuara 
di Sungai Barito, sungai utama 
yang akhirnya bermuara di Laut 
Jawa. 

Masalah sedimentasi bukan hal 
baru di Sungai Barito. Sedimentasi 
yang membuat ruas tertentu 
sungai yang digolongkan terlebar 
di Indonesia itu menjadi dangkal. 
Hal ini pernah dilaporkan oleh 
Soendjoto (2013).   

Gambar 2. Penggembalaan ternak dan pengeringan udang kecil bahan baku terasi

Gambar 3. Sebagian pesanggrahan yang terbengkalai
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Seperti halnya sedimen, sampah 
pun terbawa aliran sungai. Sebagian 
besar dari sampah yang terbawa 
tersebut adalah sampah organik, 
ada juga sampah non-organik 
serta berasal dari rumah tangga 
(domestik) dan non-domestik 
(potongan batang, patahan dahan).

Masalah tersebut semakin parah, 
ketika tidak ada obyek wisata lain 

Gambar 4. Lumpur dan sampah menutupi hamparan pasir pantai di Batu Lima 

yang bisa dikembangkan (selain 
hamparan pasir pantai dan lima 
buah batu) untuk menarik wisatawan 
berkunjung ke Batu Lima. Tidak 
seorang pun atau tidak ada satu 
pun instansi pemerintah maupun 
lembaga swasta yang peduli dengan 
Batu Lima. Wajar apabila kemudian 
orang mencari kawasan atau 
mengembangkan kawasan wisata 
pantai baru di Kabupaten Tanah Laut. 

Salah satu kawasan yang baru 
dikembangkan selama 3-4 tahun 
terakhir ini adalah Pantai Asmara 
(akronim dari Asam-asam Muara) 
yang hamparan pasirnya bersih 
dan air lautnya masih terlihat biru. 
Dalam kurun waktu mendatang, 
Pantai Asmara bisa jadi lebih 
disukai untuk dikunjungi daripada 
Pantai Takisung dan Pantai Batakan. 
Kedua kawasan pantai yang disebut 
terakhir ini sudah terlihat kotor 
(banyak sampah non-organik), 
air lautnya berwarna kecoklatan, 
serta keamanan dan kenyamanan 
kawasannya pun berkurang.  ••
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Harapan dari peserta, teknik-teknik 
ini bisa mengembalikan fungsi 
tambak-tambak yang rusak menjadi 
kawasan mangrove kembali dan bisa 
mengurangi erosi di kawasan pesisir 
dan sepanjang aliran sungai.

Tantangan yang dihadapi dalam 
melakukan kegiatan restorasi 
menurut para peserta diantaranya 
kedalaman tambak, ombak besar, 
perahu nelayan yang tidak ramah 
lingkungan seperti perahu sodo 
dan garuk (kedua jenis perahu ini 
sering merusak sedimen yang sudah 
ada), kepemilikan lahan terutama 
tanah timbul, kesadaran masyarakat 
yang rendah, dan belum efektifnya 
Peraturan Desa (Perdes).

Untuk mengatasi masalah tanah 
timbul dan perahu tidak ramah 
lingkungan, Suharto dari Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten 
Demak mengusulkan supaya desa-
desa yang sudah mempunyai 
Perdes tentang pengelolaan 
pesisir mensosialisasikan kembali 
Perdes kepada warganya, selain itu 
perlu dibentuk juga satgas yang 
anggotanya dari masing-masing 
kelompok untuk mengawal Perdes 
tersebut. Siska dari BKSDA Jateng 
menambahkan, untuk kawasan 
mangrove yang sudah ada di 
Demak, Pemda Demak mengusulkan 
kepada pemerintah provinsi agar 
menetapkannya sebagai kawasan 
ekosistem esensial. 

Ben Brown dari Yayasan Hutan 
Biru mewakili konsorsium 
BwN dalam penutupan acara 
menyampaikan apreasiasi kepada 
seluruh  peserta yang telah hadir 
dalam rangka mencari solusi 
bersama atas permasalahan yang 
dihadapi wilayah pesisir Demak. 
Komitmen seluruh kelompok 
untuk melakukan restorasi di 
desa masing-masing merupakan 
perjuangan yang tidak mudah, 
perlu kerja keras, kerja cerdas, dan 
dukungan semua elemen yang 
mencintai lingkungan.••

*Community Development Officer 
Wetlands International Indonesia

Fokus Lahan Basah

..... sambungan dari halaman  11 

Lokakarya Pemetaan Kesempatan dan Rencana Rehabilitasi Mangrove  .....




