Konsultasi Publik I Dokumen Awal RZWP3K Propinsi Sumatera Selatan
Palembang, 13 Maret 2018
Konsultasi Publik I Dokumen Awal ini dihadiri oleh OPD Sumsel, dan unsur yang mewakili
masyarakat yang hadir adalah WALHI, sementara dari perguruan tinggi dan perwakilan
masyarkat lain tidak hadir. Acara dibuka oleh Kepala Dinas KP Sumsel, selanjutnya arahan dari
Kasubdit Tata Ruang Laut Nasional- Ditjen PRL-KKP.
1. Sambutan dari Kadis KP Sumsel:
a. Penyusunan Dokumen RZWP3K sudah dimulai sejak tahun 2013 dalam pengumpulan
data primer.
b. Target tahun 2018 adalah terselesaikannya Dokumen hingga Penetapan Perda
RZWP3K.
c. Beberapa kegiatan strategis propinsi/kabupaten yang memanfaatkan ruang laut,
misalnya pembangunan pelabuhan dan pembuatan alur baru, atau budidaya, belum
bisa dilanjutkan sebelum ada Perda RZWP3K, sehingga sangat penting penyusunan
Dokumen ini segera diselesaikan.
2. Arahan Kasubdit TRLN Dit PRL:
a. Yang menyusun RZWP3K adalah Pemerintah Daerah melalui Pokja yang di tetapkan
oleh SK Gubernur Sumsel, yang dapat melibatkan pihak ketiga/Perguruan Tinggi dalam
menyiapkan materinya.
b. 3 kamar dalam proses Perda RZWP3K: 1) KKP (muatan teknis), 2) DPRD (legislasi), 3)
Kemendagri (evaluasi Ranperda).
c. Dalam KP 1 ini akan menyepakati 2 peta, yaitu peta eksiting dan peta perencanaan
pemanfaatan ruang laut, oleh karena itu seluruh stakeholder yang kegiatannya
memanfaatkan ruang laut harus hadir dan menyepakati.
3. Proses Verifikasi Peta:
a. Perwakilan OPD melakukan verifikasi langsung peta eksiting dan peta perencanaan
b. Dalam proses verifikas masing OPD dan peserta diberikan kesempatan satu-persatu
untuk memverifikasi peta yang sudah dipersipakan tim Pokja.
c. Selain itu peserta diminta pula untuk memberikan masukan secara tertulis dalam form
yang telah disiapkan dan data dukung terhadap verifikasi peta yang telah dilakukan
kepada Tim Pokja untuk ketepatan lokasi koordinatnya.
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