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VISI DAN MISI KABUPATEN SAMBAS 

2021 – 2026 

 Visi 

“Terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan” 

 

 Misi 

1. Meningkatkan kualitas kehidupan yang agamis pada semua lini kehidupan dalam bingkai persatuan antar 

elemen masyarakat; 

2. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan 

investasi berbasis pertanian, perikanan, perkebunan, industri dan bidang lainnya; 

3. Meningkatkan kualitas SDM yang intelektual, kreatif, inovatif, dan berdaya saing; 

4. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan 

kerja; 

5. Mengelola dan memanfaatkan SDA dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan 

lingkungan. 
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PROGRAM UNGGULAN : 

1. Program BENTUK IMAN (Pembentukan Insan Madani) 

2. Program PENGEMBANGAN OVOP (ONE VILLAGE ONE PRODUCT) atau satu desa satu program unggulan lokal bersinergi dengan 

investasi 

3. Program RUSIMAH (Pengurusan Izin Di Rumah) 

4. Program Tema SIPINDU (Tingkat Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu) 

5. Program PasminusMas(Program Penyediaan Air Bersih dan Air Minum Masyarakat) 

6. Program E-Goverment 

7. Program Pelayan Diktan (Peningkatan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan) 

8. Program Pemuda Siap Kerja 

9. Program Green Growth (Program Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dengan Memanfaatkan Sumber Daya Alam yang 

Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan) 
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STRATEGISNYA POSISI KABUPATEN SAMBAS 

POSISI STRATEGIS KABUPATEN SAMBAS 

Kabupaten Sambas merupakan kabupaten yang terletak di paling utara Provinsi 

Kalimantan Barat. Letak astronomis Kabupaten Sambas terletak di antara 2°08' Lintang 

Utara serta 0°33' Lintang Utara dan 108°39' Bujur Timur serta 110°04' Bujur Timur.  

Batas administratif  Kabupaten Sambas adalah : 

- Sebelah utara berbatasan dengan Malaysia Timur (Sarawak) dan Laut Natuna 

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang dan Kota 

Singkawang 

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang dan Sarawak 

- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna. 

Posisi ini membuat Kabupaten Sambas memiliki posisi strategis yaitu : 

1. Pada bulan Maret 2017, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo 

meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk di Kecamatan Sajingan 

Besar, Kabupaten Sambas. Dengan demikian, perekonomian kabupaten 

Sambas diharapkan dapat meningkat dengan adanya PLBN ini.  

2. Sarana dan prasarana jaringan jalan yang ada di Kabupaten Sambas memiliki 

kondisi yang cukup baik sehingga mampu meningkatkan distribusi barang dan 

jasa untuk menunjang kegiatann ekonomi masyarakat. 
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TOPOGRAFI 

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sambas merupakan wilayah relatif datar (kelerengan 0 % - 15 %) dengan luas 468.196  hektar 

atau 67,59 %, dan luas wilayah dengan kelerengan 15 % - 40 % adalah 160.396 hektar atau 25,08 %, sedangkan kelas lereng > 40 % 

seluas 46.832 hektar atau 7,3 %. Ketinggian wilayah berbeda berdasarkan kecamatan. Ketinggian 0-7 m dpl terdapat di Kecamatan 

Sejangkung, Sambas, Tebas, Selakau, Jawai, Paloh dan Teluk Keramat. Ketinggian 8-25 m dpl terdapat di Kecamatan Sejangkung, 

Sambas, Tebas, Selakau, Pemangkat dan Teluk Keramat. Ketinggian 26-100 m dpl terdapat di Kecamatan Sejangkung, Sambas, Tebas, 

Selakau, Pemangkat, Teluk Keramat dan Paloh. 

 

JENIS TANAH 

Pada dasarnya jenis tanah di Kabupaten Sambas terdiri dari Organosol, Alluvial (Entisol), Podsol, Latosol  

dan Podsolik Merah Kuning (Ultisol).   

 

HIDROLOGI 

Wilayah Kabupaten Sambas terdapat 3 (tiga) Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan luas hamparan 

mencapai 516.200 ha atau 80,71% dari luas wilayah kabupaten yang terdiri dari DAS Paloh (64,375 ha), 

DAS Sambas (245.700 ha) yang meliputi Sungai Sambas, Sambas Kecil, Sungai Kumba Sajingan Besar 

serta DAS Sebangkau (193,125 ha) yang meliputi Sungai Sebangkau dan Selakau. 
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KEADAAN IKLIM 

Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan air laut dan jaraknya dari 

pantai. Pada tahun 2020 berdasarkan data dari stasiun meteorologi Paloh, suhu udara rata-rata berkisar antara 26,3ºC sampai 28,0ºC. 

Suhu udara maksimum terjadi pada bulan Agustus yaitu sebesar 34,6ºC, sedangkan suhu minimum terjadi pada bulan Maret sebesar 

21,0ºC. 

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan orografi dan perputaran/ pertemuan arus udara. 

Oleh karena itu jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Jumlah curah hujan tertinggi pada tahun 2020 di 

Kabupaten Sambas mencapai 490,05 milimeter perbulan yang terjadi di Kecamatan Jawai , sedangkan curah hujan terendah terjadi di 

Kecamatan Sebawi dengan 141,67 milimeter per bulan. Rata-rata bulanan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Juli 2020 mencapai 572 

milimeter.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFIL POTENSI INVESTASI KABUPATEN SAMBAS 2021 6 

 



 

 

 

POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SAMBAS 

Sumber daya manusia merupakan aset penting dalam 

pembangunan ekonomi. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 

2020, penduduk Kabupaten Sambas pada tahun 2020 berjumlah 

sekitar 629.905 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 322.373 dan 

perempuan sebanyak 307.532 jiwa. Peningkatan jumlah 

penduduk Kabupaten Sambas memiliki dampak positif terhadap 

iklim investasi. Dampak tersebut antara lain terciptanya potensi 

peningkatan / volume usaha dan ketersediaan tenaga kerja yang 

melimpah. Kepadatan penduduk sekitar 98 jiwa per kilometer 

persegi atau 3.264 jiwa per desa. Kepadatan penduduk 

dibeberapa kecamatan dapat dijadikan sasaran pasar bagi 

investor, dikarenakan dengan padatnya suatu penduduk maka 

semakin banyak permintaan terhadap barang maupun jasa di 

wilayah tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kecamatan Penduduk (ribu)

Laju Pertumbuhan 

Penduduk Tahun 

2010-2020 (%)

Persentase 

Penduduk

Kepadatan 

Penduduk per Km2

Selakau 37,81 2,32 6,00 292

Selakau Timur 12,52 2,07 1,99 77

Pemangkat 53,25 1,79 8,45 480

Semparuk 30,18 2,42 4,79 335

Salatiga 18,32 2,24 2,91 221

Tebas 80,27 2,35 12,74 203

Tekarang 17,54 2,81 2,78 211

Sambas 57,30 2,45 9,10 232

Subah 23,76 3,09 3,77 37

Sebawi 20,25 2,64 3,21 125

Sajad 13,64 3,22 2,17 144

Jawai 47,31 3,05 7,51 244

Jawai Selatan 22,17 2,30 3,52 237

Teluk Keramat 74,18 2,37 11,78 134

Galing 24,86 2,38 3,95 75

Tangaran 25,84 2,20 4,10 138

Sejangkung 27,54 2,12 4,37 95

Sajingan Besar 13,29 3,04 2,11 10

Paloh 29,90 2,27 4,75 26

Kabupaten Sambas 629,91 2,42 100,00 98

Sumber : Kabupaten Sambas Dalam Angka 2021

Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan 

Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas, 2020
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Pada tahun 2020, jumlah pencari kerja di Kabupaten Sambas 

mencapai 2.106 jiwa. Latar belakang dari pencari kerja di 

Kabupaten Sambas  terdiri dari lulusan SD sampai dengan S2. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tenaga kerja 

di Kabupaten Sambas sudah cukup baik dan mampu bersaing di 

dunia usaha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Bulan SD SMP SMA
D I / D II / 

D III
S1 S2

Januari 235 129 127 3 18 -

Pebruari 71 35 46 6 6 -

Maret 22 17 22 1 6 -

April - - 4 3 - -

Mei - - 4 - - -

Juni 3 6 35 1 3 -

Juli 220 107 98 1 12 -

Agustus 134 37 77 3 7 -

September - 3 38 4 10 -

Oktober - 2 84 1 22 -

Nopember - - 17 1 7 -

Desember 195 129 79 5 9 1

2020 880 465 631 29 100 1

2019 1393 601 576 43 117 3

2018 1699 585 471 92 233 -

2017 3304 313 549 117 178 1

2016 2015 780 490 152 161 1

Sumber : Kabupaten Sambas Dalam Angka 2021

Jumlah Tenaga kerja yang Mencari Pekerjaan Menurut Tingkat Pendidikan 

di Kabupaten Sambas 2020
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ARAHAN PENGEMBANGAN TATA RUANG PENUNJANG INVESTASI  
DI KABUPATEN SAMBAS 

 
Rencana Tata Ruang :  

Untuk mewujudkan ruang wilayah yang serasi, selaras, seimbang, produktif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berbasis pada 

pengembangan agibisnis, perindustrian, pariwisata,serta kawasan perbatasan negara guna meningkatkan daya saing daerah dan 

kesejahteraan masyarakat. Dengan rencana struktur ruang wilayah meliputi rencana pusat kegiatan, rencana sistem jaringan prasarana 

utama, dan rencana sistem jaringan prasarana lainnya. Salah satunya untuk program kawasan budidaya :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- PERWUJUDAN KAWASAN BUDIDAYA

a. Program Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sambas

b. Program Pengembangan Pertanian Hortikultura Kabupaten Sambas

c. Program Pengembangan Perkebunan Seluruh kecamatan di Kab. Sambas

d. Program Pengembangan Peternakan Seluruh kecamatan di Kab. Sambas

e. Program Pengembangan Perikanan dan Pulau-pulau 

Kecil

Seluruh kecamatan pantai di Kab. Sambas

f. Program Reklamasi Pertambangan Kec. Selakau Timur, Kec. Paloh, dan Kec. Sebawi

g. Program Pengembangan Pariwisata a. Kawasan wisata budaya: kawasan Komplek Istana kesultanan 

Sambas (Istana Alwatzikoebillah, Masjid Jami' Sambas, dan Makam 

Raja Kesultanan Sambas), kawasan Tanjung Batu Pemangkat, 

Bangunan Cagar Budaya yang tersebar di Kabupaten Sambas;

b. Kawasan wisata alam : Pantai Polaria, Air Terjun Gunung Selindung, 

Pantai Puteri Serayi, Pantai Tanjung Batu, Pantai Sinam, Pantai 

Natuna Indah, Pantai Arung Madang, Pantai Aruk Parak, Pantai 

Tanah Hitam, Pantai Selimpai, Pantai Tanjung Buyung, Baju 

Bejamban, Pantai Arung Parak, Pantai Temajuk, (Pantai Tanjung 

Bendera dan sekitarnya, Pantai Baiwan, Pantai Camar Wulan, 

Pantai Batu Pipih, Pantai Maludin (Pantai Teluk Atong Bahari), Air 

Terjun G. Pangi, Air Terjun Teluk Nibung), Pantai Terigas, Bukit 

Piantus, Pantai Datok Buntar Dungun Laut, Pantai Kahona, Danau 

Sebedang, Riam Merasap, Gua Alam Santok, Riam Cagat, Batu Mak 

Jage, Kebun Raya Sambas, dan Waterfront City Sambas; dan

c. Rencana pengembangan ekotourisme di kawasan potensial.

h. Program Penanaman kembali Hutan Produksi Kabupaten Sambas

i. Program Pengembangan Peningkatan Kawasan 

Industri

j. Program Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kota PKW, PKL, PPK, dan PPL

k. Peningkatan Penataan Ruang Kota Sambas Kota Sambas

l. Peningkatan Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Kabupaten Sambas

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015

PROGRAM UTAMA

PERWUJUDAN POLA RUANG 

LOKASI 

Semparuk agroindustri, Paloh industri pengolahan berbahan baku gas 

alam cair, Aruk agroindustri
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POTENSI  

DI KABUPATEN SAMBAS 

 

 

 

 

POTENSI PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN TANAMAN PANGAN, PERIKANAN, PETERNAKAN, 

PARIWISATA, KERAJINAN, PERBATASAN, INSFRASTRUKTUR  ADALAH KOMODITAS 

UNGGULAN DI KABUPATEN SAMBAS 
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POTENSI INVESTASI PERTANIAN 

           KABUPATEN SAMBAS 

 
  

Hasil pembangunan di sektor pertanian, terutama pertanian tanaman pangan, manfaatnya sudah 

dirasakan oleh sebagian besar penduduk di Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Sambas. Untuk itu, 

produksi pangan baik beras maupun non beras perlu terus ditingkatkan guna lebih memantapkan 

swasembada pangan. Sub sektor tanaman bahan makanan merupakan salah satu sub sektor pertanian. Sub sektor ini mencakup 

tanaman padi (padi sawah dan padi ladang), Jeruk Siam, Mangga, Nenas, Pisang, Rambutan, Petai dan Jengkol. Secara umum 

peningkatan produksi tanaman pangan di Kabupaten Sambas masih sangat dipengaruhi bertambahnya luas panen.  

Berbagai peluang investasi bisa dikembangkan, misalnya produk makanan olahan berbahan baku beras, tepung beras untuk bahan 

baku industri. Untuk Jeruk bisa diolah menjadi Jus, Selai dan lain lain. Nenas bisa digarap menjadi dodol, selai dan bahan campuran kue.  

 

 

.  
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Sumber : Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Sambas, 2021 

 

 

 
Jumlah Tanaman Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan 

Kabupaten Sambas 
Tahun 2020 

        

No Kecamatan 
Luas Tanaman (Pohon) 

Durian Jeruk Siam Mangga Nenas Pisang Rambutan Petai Jengkol 

 

1 

 

Selakau 

 

55 

 

156.250 

 

723 

 

- 

 

19.000 

 

80 

 

250 

 

- 

2 Selakau Timur 2.150 41.700 779 6.150 3.725 420 - - 

3 Pemangkat 901 23.450 3.702 - 47.000 80 50 - 

4 Semparuk 120 321.600 610 24.000 7.050 60 10 25 

5 Salatiga 120 436.575 2.103 6.720 3.600 165 50 38 

6 Tebas 3.400 1.296.700 2.200 420.000 53.850 1.320 902 333 

7 Tekarang 175 360.670 400 8.100 93.200 180 85 6.220 

8 Sambas 21.051 364.207 776 138.001 10.617 1.413 2.701 1.100 

9 Subah 8.811 10.655 859 300 4.096 3.583 10.100 699 

10 Sebawi 31.200 298.500 250 1.300 1.400 1.500 350 240 

11 Sajad 2.450 494 208 11.134 10.359 10.636 4.329 771 

12 Jawai 280 40.000 8.500 14.500 50.700 3.935 3.745 2.320 

13 Jawai Selatan 512 197.022 2.071 185 68.190 2.355 241 14 

14 Teluk Keramat 324 25.520 615 8.250 44.250 10.300 240 - 

15 Galing 276 9.270 1.136 67.000 9.600 1.666 999 9.401 

16 Tangaran 0 18.000 0 2.500 6.800 - - - 

17 Sejangkung 9.765 36.450 839 745 4.960 37.105 990 500 

18 Sajingan Besar 13.264 1.075 342 11.000 13.120 1.740 415 225 

19 Paloh 6.573 2.413 8.572 477.500 63.780 540 80 80 

Total Kabupaten 101.427 3.640.551 34.685 1.197.385 515.297 77.078 25.537 
 

21.966 
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POTENSI PERTANIAN 

PADI 

Potensi lahan yang cukup luas di Kabupaten Sambas merupakan harapan besar untuk tercapainya swasembada 

pangan dan saat ini Kabupaten Sambas masih menjadi sentra utama produksi padi dari 14 kabupaten kota di Kalbar dengan 

kontribusi sebesar 19,82 %. Dengan potensi pertanian di Kabupaten Sambas yang cukup besar memberikan harapan besar 

untuk menunjang tercapainya swasembada pangan di Kalbar. Pada tahun 2020 sasaran tanam komoditas padi di Sambas 

94,768 ha dan sasaran panen 100.039 ha. 

 Untuk sasaran produksi 29,32 kuintal per hektare dan produksi sebanyak 293,307 ton gabah kering. Kabupaten 

Sambas juga berhasil melakukan panen perdana padi dengan Indeks Pertanaman 400 yaitu merupakan pilihan yang 

menjanjikan untuk meningkatkan produksi padi dimana dalam satu tahun dihamparan sawah dapat ditanami padi selama 4 

kali. Dan telah dilaksanakan oleh kelompok tani Darenandung I, Kecamatan Semparuk dan siap panen seluas 10 ha dengan 

varietas Cakrabuana Agritan. Dengan sistem IP 400 diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan dimasa pandemi 

covid 19 agar stok pangan tetap terjaga tidak terjadi kelangkaan di pasaran. 

Secara umum padi dikembangkan sebagai peluang usaha antara lain seperti terlihat pada tabel di bawah ini : 
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Jeruk Siam mempunyai ciri rasa yang manis, kulit 

tipis dan mudah dikupas. Ukuran jeruk siam relatif 

lebih kecil dibandingkan dengan jeruk keprok 

dengan kisaran 99.8-112.2 gram. Buah berbentuk bulat dengan ujung buah 

bundar. 

Seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas memiliki panen dan 

memproduksi jeruk siam dalam jumlah berbeda-beda. Luas tanaman Jeruk 

adalah 9.101,38 Ha.Dari Grafik, terdapat beberapa kecamatan yang 

memiliki kontribusi produksi jeruk siam/keprok terbesar tahun 2020 di 

Kabupaten Sambas adalah Kecamatan Tebas sebanyak 550.643 kuintal, 

Kecamatan Sambas sebanyak 141.746 kuintal, Kecamatan Salatiga 

 sebanyak 137.980 kuintal, Kecamatan Tekarang sebanyak 102.850 

kuintal, dan Kecamatan Semparuk sebanyak 81.416 kuintal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  JERUK SIAM 

PROFIL POTENSI INVESTASI KABUPATEN SAMBAS 2021 14 

 



 

 

Secara umum jeruk bisa dikembangkan sebagai peluang usaha  

antara lain:  

1. Buah : buah segar, sari buah (jus), selai, jeli, cuka, buah dalam 

kemasan 

2. Biji : minyak, makanan ternak, pektin 

3. Kulit : minyak lemonena, pektin, kulit kering untuk pabrik jamu, 

lotion pengusir nyamuk 

4. Ampas : makanan ternak 

5. Buah cacat/busuk : pupuk organik, makanan ternak, gula tetes 

 

 

 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Tanaman, Jumlah Tanaman Menghasilkan, Produksi dan Provitas 
Jeruk 

Kabupaten Sambas 
Tahun 2020 

       

No Kecamatan  

Jumlah  Jumlah 

Produksi Provitas Provitas 
Tanaman 

Tanaman 
yang 

(Pohon) Menghasilkan  

  (Pohon) 

1 Selakau 156.250 70.000 15.400 0,22 22,00 
2 Selakau Timur 41.700 16.500 6.550 0,40 39,70 
3 Pemangkat 23.450 6.000 1.865 0,31 31,08 
4 Semparuk 321.600 174.800 81.416 0,47 46,58 

5 Salatiga 436.575 350.475 137.980 0,39 39,37 
6 Tebas  1.296.700 881.872 550.643 0,62 62,44 
7 Tekarang 360.670 251.000 102.850 0,41 40,98 
8 Sambas 364.207 235.718 141.746 0,60 60,13 
9 Subah 10.655 555 128 0,23 23,06 

10 Sebawi 298.500 110.000 58.300 0,53 53,00 
11 Sajad 494 620 112 0,18 18,06 
12 Jawai 40.000 25.000 7.000 0,28 28,00 

13 Jawai Selatan 197.022 52.900 28.957 0,55 54,74 
14 Teluk Keramat 25.520 16.000 5.650 0,35 35,31 
15 Galing 9.270 5.000 1.950 0,39 39,00 
16 Tangaran 18.000 15.600 5.760 0,37 36,92 
17 Sejangkung 36.450 15.000 6.030 0,40 40,20 
18 Sajingan Besar 1.075 450 200 0,44 44,44 
19 Paloh 2.413 850 210 0,25 24,71 

Total Kabupaten 3.640.551 2.228.340 1.152.747 0,52 51,73 
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Sumber : Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Sambas, 2020 



 

PISANG KEPOK KUNING 

Pisang Kepok ini memiliki tekstur keras namun tetap lembut sehingga lebih enak dimakan selain itu rasanya juga manis. Bentuk dari  Pisang 

Kepok ini adalah buntal dan tidak terlalu lonjong seperti pisang lainnya. Buah Pisang Kepok ini bisa ditemukan sepanjang tahun karena tidak mengenal 

musim.Seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas memiliki panen dan memproduksi pisang dalam jumlah yang berbeda-beda.  

Luas pisang Kepok Kuning memiliki 481,51 Ha dengan produksi 57.781, 2 

kuintal dengan produktivitas 15 kg/pohon. Lokasi tersebar di beberapa kecamatan 

antara lain : Selakau timur, Selakau, Salatiga, Semparuk, Tebas, Jawai, Tekarang dan 

Jawai Selatan (sumber Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, 2021). Beberapa kecamatan yang 

memiliki kontribusi produksi Pisang Kepok terbesar tahun 2020 di Kabupaten Sambas 

adalah Kecamatan Tekarang sebanyak 93.200 pohon, Kecamatan Jawai Selatan 

sebanyak 68.190 pohon, Kecamatan Paloh sebanyak 63.780 pohon.  

Secara umum produk turunan pisang yang bisa 

dikembangkan sebagai peluang usaha antara lain adalah :  

1. Buah : gaplek, tepung, keripik, sale, selai, dodol, jenang, 

getuk, sari buah 

2. Daun : pembungkus, makanan ternak 

3. Batang : tali, wadah hiasan janur, makanan ternak 

4. Akar / Bonggol : tepung, keripik, getuk 
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NENAS 
 

Kabupaten Sambas sedang menggalakkan tanaman Nenas yang berlokasi di Kecamatan Tebas, Semparuk, 

Galing, Tangaran dan Teluk Keramat dengan luas 224, 15 Ha dengan produksi 16.138, 8 kuintal dengan lokasi 

pemasaran : Ketapang, Malaysia dan Singkawang.  

Dari buah nanas dapat dikembangkan berbagai industri yang menghasilkan produk pangan dan nonpangan, 

mulai dari produk primer yang masih menampakkan ciri-ciri nanas. Buah nanas yang dulu hanya digunakan sebagai 

bahan makanan atau selai, sekarang sudah merupakan bahan baku industri cukup penting. Oleh karenanya dewasa 

ini pengembangan teknologi komposit mengarah ke komposit serat alam 3 (organik) dikarenakan sifatnya yang 

renewable (terbarukan) sehingga mengurangi gangguan lingkungan hidup juga harganya yang relatif murah, dan 

memiliki kemampuan mekanik tinggi yang dapat memenuhi kebutuhan industri.  
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Keripik Buah 

Naga 

BUAH NAGA 

Saat ini di Kabupaten Sambas juga dikembangkan Buah Naga dengan luas 399 ha dengan produksi 7.025 Kg yang berlokasi di Kecamatan Jawai dan 

Paloh. Untuk Pemasaran buah naga ke Pontianak, Kucing, Kepri, Sintang, Ketapang. Lahan yang potensial untuk pengembangan buah naga di 

Kecamatan Jawai seluas ± 300 Ha. 

Beberapa olahan dari buah naga yang dapat dikembangkan :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stik Buah Naga 

PROFIL POTENSI INVESTASI KABUPATEN SAMBAS 2021 18 

 



 

 

JAGUNG 

Sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Sebagian besar 

masyarakat Kabupaten Sambas menjadikan pertanian sebagai sumber penghidupan utama sebagai 

petani. Oleh karena itu sektor pertanian terus didorong agar menjadi sektor andalan di Kabupaten 

Sambas. Salah satu komoditas tanaman hortikultura yang menjadi salah satu unggulan di Kabupaten 

Sambas adalah tanaman jagung dengan luas 1.926,40 ha dengan produksi 8.386,38 ton yang berlokasi di 

Subah (Sumber Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Sambas, 2020).  

Peluang investasi komoditas jagung yang terbuka untuk dikembangkan di kabupaten Sambas adalah : 

1. Investasi di bidang pengolahan jagung menjadi pakan ternak 

2. Investasi di bidang giling kering jagung menjadi tepung jagung 

3. Investasi di bidang giling basah menjadi pati, sirup, gula jagung, minyak dan dextrin 
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POTENSI PERKEBUNAN 

Peningkatan produksi perkebunan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terutama keperluan industri perlu terus dikembangkan melalui upaya 

peremajaan dan rehabilitasi penganekaragaman komoditi, pemanfaatan lahan kering dan lahan transmigrasi serta pengembangan dan pemanfaatan 

teknologi tepat guna. Pada tahun 2020 luas tanaman perkebunan di Kabupaten Sambas secara keseluruhan sebesar 176.657 ribu hektar.  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komoditi perkebunan yang potensial di Kabupaten Sambas selain kelapa sawit yaitu karet dan kelapa. 
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KARET DAN KELAPA 

KARET  

Seiring dengan keinginan manusia menggunakan barang yang 

bersifat tahan dari pecah dan elastis maka kebutuhan akan karet 

saat ini akan terus berkembang dan meningkat sejalan dengan 

pertumbuhan industri otomotif, kebutuhan rumah sakit, alat 

kesehatan dan keperluan rumah tangga dan sebagainya.  

Diperkirakan untuk masa yang akan datang kebutuhan akan karet akan terus meningkat. 

Tentu hal ini akan menjadi peluang yang baik bagi Indonesia mengekspor karet dan hasil 

olahan industri karet yang ada di Indonesia ke negara‐negara lainnya.   Dengan 

memperhatikan adanya peningkatan permintaan akan bahan karet alami di negara‐negara 

industri terhadap komoditi karet dimasa yang akan datang, maka upaya untuk meningkatkan 

persediaan akan karet alami dan industri produksi karet merupakan langkah yang bagus untuk 

dilaksanakan. Guna mendukung hal ini semua, perlu diperhatikan perkembangan perkebunan 

karet, industri hilir guna memberi nilai tambah dari hasil industri hulu. 

Luas karet di Kabupaten Sambas tahun 2020 sekitar 54.233 ha dengan produksi 17.711 

ton. Industri Pengolahan Karet di Kabupaten Sambas saat ini hanya PT. Sumber Djantin 

Sambas yang memproduksi crumb rubber, terletak di Desa Saing Rambi, Kec. Sambas. 

Peluang usaha yang dapat dikembangkan adalah turunan dari pohon karet seperti yang 

tertuang pada pohon industri karet diatas seperti industri ban, alat kesehatan dan laboratorium, 

perlengkapan kendaraan bermotor, perlengkapan olahraga, perlengkapan teknik industri, 

perlengkapan anak dan bayi, serta perlengkapan rumah tangga. 
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 KELAPA 

Tidak ada komoditi pertanian yang dapat menandingi, multi guna tanaman kelapa. Bayangkan saja, 

mulai dari akarnya, batangnya, buahnya, daun sampai lidinya bermanfaat bagi kehidupan manusia. 

Dalam menu makanan masyarakat Indonesia, kelapa sudah menjadi salah satu bagian 

utama.Perkembangan inovasi dan teknologi membuat produk kelapa makin bervariasi. Misalnya, air 

kelapa yang selama ini hanya dijual pedagang pinggir jalan, kini justru sudah masuk pasar modern. Air 

kelapa sudah dikemas cukup apik sebagai minuman berenergi. 

Seperti diketahui, air kelapa muda memiliki khasiat sebagai obat, seperti anti alergi dan penenang. 

Meminum kelapa muda secara teratur dapat menyembuhkan penyakit hypertensi, jantung, asam urat, 

reumatik dan artritis.Produk yang berasal dari air kelapa lainnya adalah nata de coco. 

Di Kabupaten Sambas memiliki luas sebesar 22.484 ha dengan produksi 13.596 ton 
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POTENSI PETERNAKAN 

Peningkatan Produksi ternak, unggas dan hasil-hasilnya untuk mencukupi permintaan dalam negeri perlu terus dikembangkan guna menuju 

swasembada protein, peningkatan penyediaan konsumsi protein hewani dan sekaligus sebagai komoditas ekspor. 

 

 

Sumber : Kabupaten Sambas Dalam Angka 2021 

Peluang Investasi : 
 pengembangan peternakan sapi, ayam, itik, dan kambing 

 industri makanan berbahan dasar daging, kulit, telur, dan hasil peternakan lainnya. 
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POTENSI PERIKANAN 

Pembangunan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan, 

Peternakan dan Kesehatan Hewan. Salah satu jenis budidaya ikan yang 

dikembangkan di Kabupaten Sambas adalah jenis budidaya kolam air 

tawar. Produksi terbesar adalah jenis ikan lele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Kabupaten Sambas Dalam Angka 2021 
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IKAN LELE 

merupakan salah satu jenis ikan yang banyak di konsumsi oleh masyarakat Indonesia. 

Ikan jenis ini cukup populer dikarenakan pemeliharaan / proses pembudidayaannya 

mudah serta memiliki daging yang lunak dengan harga terjangkau bagi semua 

kalangan. Ikan lele mengandung protein yang baik bagi pembentukan otot, selain itu lele 

juga mengandung karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A, dan vitamin B1 yang 

baik bagi kesehatan tubuh. Banyaknya konsumsi masyarakat terhadap ikan lele 

mengakibatkan permintaan terhadap ikan ini naik tiap tahunnya. Di Kabupaten Sambas, 

produksi ikan lele pada tahun 2020 mencapai yaitu 81,69 ton dengan 

nilai produksi mencapai Rp.1.633.700,000. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Peluang Bisnis: 
 Industri Produk peralatan penggilingan daging ikan lele Peralatan industri yang memproduksi peralatan penggilingan daging ikan lele. Peralatan 

penggilingan digunakan untuk melumatkan daging ikan lele menjadi lembut dan selanjutnya digunakan untuk bahan dasar pembuatan bakso, 

nugget, dan olahan ikan lele semacamnya.  

 Industri Surimi atau Penggilingan daging ikan lele Industri surimi atau penggilingan daging ikan lele menjadi bahan dasar pembuatan bakso, 

nugget, pentol, dan sebagai dengan bahan dasar daging ikan lele. Industri surimi ikan lele memproduksi surimi ikan lele dalam kemasan skala 

produksi massal. Industri ini diharapkan mampu memasok kebutuhan surimi ikan lele untuk produk olahan ikan yang diproduksi oleh UMKM. 
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Potensi di perikanan lainnya antara lain : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Potensi dan Peluang Investasi Budidaya Perikanan di 

Kab. Sambas oleh Ir. Ilham Sehan 

 

 

 

Sumber : Potensi dan Peluang Investasi Budidaya Perikanan di Kab. Sambas oleh Ir. Ilham Sehan 
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Sumber : Potensi dan Peluang Investasi Budidaya Perikanan di Kab. Sambas oleh Ir. Ilham Sehan  
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POTENSI KERAJINAN 

Kabupaten Sambas memiliki kekayaan adat, budaya, destinasi wisata, dan berbagai potensi 

lainnya. Salah satu potensinya adalah Desa Piantus Kecamatan Sejangkung. Desa Piantus berlokasi 

sekitar 317 km dari ibu kota Pontianak dulu terkenal dengan daerah perbukitan. Namun kini berhasil 

menambah ikon wisata dengan adanya Galery Kerajinan Tangan yang terletak di Dusun Kenanai 

Desa Pintus Kecamatan Sejangkung. Sejarah berdirinya Galery Kerajinan Tangan bermula dari 

pengembangan potensi Desa Piantus yang sangat kental dengan anyaman rotan dan bambu. Salah 

satu kerajinan masyarakat Desa Piantus adalah membuat meja kursi dari anyaman rotan, tudung saji 

dan peralatan rumah tangga lainnya yang bahan dasarnya dari rotan.  

Selanjutnya di Kabupaten Sambas terdapat kerajinan lainya yaitu Kerajinan Tenun Songket 

Sambas yang sudah lama ditekuni oleh masyarakat melayu di sambas bahkan sudah ada 

sejak masa Sultan Sulaiman. Hal ini dapat dilihat dari peninggalan Kerajaan Sambas dan 

kain antik yang dimiliki oleh masyarakat Sambas.Kain 

tenun Sambas digunakan sebagai pelengkap ritual 

adat, salah satunya dalam upacara perkawinan sebagai 

saserahan atau hantaran. Namun seiring 

perkembangan zaman kain songket Sambas sudah 

dapat di temukan dalam ragam bentuk lain seperti peci, 

syal dan baju. Cii khas kain tenun Sambas begaya 

melayu yang dilambangkan dengan adanyabenang 

emas dalam semua jenis kain tenun dan memiliki dua 

unsur motif yang berbeda pada kainnya seperti unsur 

China dipadukan dengan unsur Islam.  
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POTENSI PARIWISATA 

  Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan peran pariwisata 

dalam kegiatan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja serta kesempatan 

berusaha dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta 

pendapatan daerah. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui 

pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan. Objek wisata 

di Kabupaten Sambas, terdiri dari objek wisata alam, wisata bahari, wisata budaya, 

wisata sejarah, wisata agro,wisata buatan, wisata minat khusus dan warisan budaya. 

Potensi yang besar ini sesungguhnya akan berdampak cukup besar bagi 

perkembangan ekonomi masyarakat kabupaten Sambas apabila dikelola dan 

dikembangkan secara profesional.Peluang bisnis : 

Pengembangan pariwisata dapat melalui pengembangan jalur wisata, 

pengadaan sarana dan prasarana penunjang serta peningkatan aksesibilitas dan 

sarana transportasi. Saat ini berbagai potensi pariwisata di Kabupaten Sambas masih 

perlu dikelola secara optimal sehingga kemungkinan pengembangan masih terbuka 

lebar. Peluang bisnis itu antara lain : 

 Bisnis skala kecil, identik dengan usaha rumahan. Usaha kecil tetapi 

menghasilkan keuntungan yang besar, yaitu : membuka kedai makanan, 

berjualan snack dan kue, usaha tambal ban, usaha bisnis laundry, usaha cuci 

kendaraan bermotor, jasa tour guide. 

 Bisnis skala besar, banyak dijalankan oleh orang yang memiliki modal besar atau 

instansi. Contoh bisnis yang menunjang pariwisata yaitu : 

industri oleh-oleh dan souvenir, jasa 

transportasi. 

  

PROFIL POTENSI INVESTASI KABUPATEN SAMBAS 2021 31 



 

 

PROFIL POTENSI INVESTASI KABUPATEN SAMBAS 2021 32 

 



 

Obyek wisata alam Sambas kerapkali menjadi destinasi unggulan  masyarakat Kabupaten Sambas maupun kabupaten-kabupaten 

tetangga yang ada di Kalimantan Barat.Sambas termasuk kabupaten yang banyak memiliki tempat wisata seperti wisata alam, wisata 

sejarah, wisata religius, wisata kuliner, wisata bahari dan agro wisata. Secara geografis Sambas terdapat 2 (dua) laut yang indah yaitu 

Laut Cina Selatan dan Laut Natuna. Diujung belahan  utara Kabupaten Sambas berlatar belakang Gunung Senujuh yang 

melengkung hijau, sementara di belahan timur Kabupaten Sambas berderet bukit barisan yang dinamakan Pegunungan Sebedang. 

Dimuara Sungai Sambas selatan diapit dua gunung, yaitu Gunung Gajah dan Gunung Kalangbau. Berikut daftar tempat wisata di 

Kabupaten Sambas yang wajib dikunjungi   : 

I. Kecamatan Selakau  

1.1 Pantai Polaria (Wisata Bahari)  

 

Pantai menawan bernama Polaria ini berlokasi di Desa Sungai Rusa, 

Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas. Salah satu keunikannya yakni pasir putih 

dengan banyak batu granit besar, seperti tercecer disepanjang bibir pantai. 

Pesona dan keindahan tempat ini sering dipilih menjadi lokasi syuting film lokal 

Kalimantan Barat, hingga popularitasnya terus naik. Seiring semakin mudahnya akses 

menuju pantai ini, geliat wisatapun turut meningkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFIL POTENSI INVESTASI KABUPATEN SAMBAS 2021 33 

 



 

 

II. Kecamatan Pemangkat  

2.1 Pantai Tanjung Batu  (Wisata Bahari) 

 

Pantai Tanjung Batu yang terletak di Kecamatan  Pemangkat 

ini sangat cocok bagi yang ingin menikmati matahari terbenam dengan 

suasana pantai yang sangat nyaman dan tenang. Fasilitas yang 

tersedia disekitar pantai cukup lengkap mulai dari tempat penginapan, 

restoran, cafe dan fasilitas pendukung lainnya. 
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2.2  Pantai Sinam  

Pantai Sinam merupakan sebuah kawasan objek wisata yang terletak di kota Pemangkat, Kabupaten Sambas. Kawasan 

ini masih sangat asli dan alami serta belum banyak yang tahu akan objek wisata ini baik wisatawan lokal maupun mancanegara. 

Akan tetapi, Pantai Sinam ini merupakan tempat yang menarik dan bisa dijadikan tempat tujuan wisata di akhir pekan. Pantai ini 

menawarkan keindahan alam yang asri terutama keindahan saat matahari mulai terbenam. Oleh karena itu, para wisatawan 

disarankan untuk mengunjungi kawasan wisata ini pada sore hari atau siang hari sembari menunggu sore. 
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2.3  Vihara Tri Dharma Bumi Raya Pemangkat (Wisata Religi) 

Klenteng ini terletak di kaki Gunung 

Gajah yang menghadap langsung ke pusat 

kota Pemangkat, dan merupakan klenteng 

tertua di kecamatan Pemangkat dan terbesar 

di Kabupaten Sambas. Di sekitar Vihara Tri 

Dharma Bumi Raya Pemangkat terdapat 

sebuah klenteng  Mazu atau yang dikenal 

sebagai dewi  pelindung laut, yang terletak 

di lereng Gunung Gajah. 

 

 

III. Kecamatan Tekarang (Agro Wisata) 

Bicara tentang sawo, si buah yang rasanya manis 

dan sering juga dibuat jus ini, Kabupaten Sambas 

termasuk daerah yang cukup terkenal sebagai penghasil 

produk pertanian tersebut. Kecamatan Tekarang, salah 

salah satu daerah yang menjadi sentra sawo. Bukan 

hanya sebagai tanaman hobi yang ditanam di 

pekarangan, ada beberapa petani yang menjadi 

pemasukan buat petaninya. 
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IV. Kecamatan Salatiga 

4.1 Air Terjun Gunung Selindung  

Yang terletak di Dusun Air Terjun, Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga. Dari Kecamatan Salatiga menuju 

Gunung Selindung menempuh perjalanan kurang lebih 4 kilometer sedangkan dari Sambas jarak tempuh kurang 

lebih 44 kilometer.      

Untuk mencapai obyek wisata Gunung Selindung bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda dua 

dan roda empat dengan jarak tempuh ±4 km dari Kantor Desa Parit Baru. Kemudian dilanjutkan dengan menyusuri 

jalan setapak sepanjang ±200 m untuk mencapai kaki gunung. Untuk 

mencapai ke air terjun dibutuhkan jarak tempuh ± 400 m dari kaki bukit 

hanya dengan berjalan kaki. Tofografi Gunung Selindung cukup terjal, bagi 

wisatawan yang hobi dengan ekstreme dihutan dan pegunungan sangat 

cocok menjadikan tempat ini sebagai pilihan, keindahan alam yang 

ditawarkan Gunung Selindung dan Air Terjun yang sejuk akan menjadi 

hadiah bagi para wisatawan. 
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V.  Kecamatan  Tebas 

5.1 Taman Rekreasi Batu Mak Jage (Wisata Alam) 

Dalam kurun waktu yang cukup lama, pada zaman dahulu 

dipedalaman Kecamatan Tebas telah terjadi  fenomena alam  dimana 

muncul sebuah batu ditengah-tengah sungai. Konon batu-batu tersebut 

adalah jelmaan seorang pria bernama  Nek jage. Cerita ini menjadi cerita 

khas dari suku dayak Salako Badamea yang sudah turun temurun 

diceritakan  kepada anak cucu hingga kini.  

 

VI. Kecamatan Sambas 

6.1 Istana Alwatzikhoebillah (Wisata Sejarah) 

Istana Alwatzikhoebillah  merupakan bukti nyata adanya kerajaan 

di Kabupaten Sambas. Letak Istana 

Alwatzikhoebillah tepat berada di Kota 

Sambas tepatnya dipersimpangan “ 

Muare Ulakan” Sungai Sambas di Desa 

Dalam Kaum. Istana Alwatzikhoebillah 

selain menjadi obyek wisata sejarah juga 

sekaligus obyek wisata religi karena peradaban Islam tidak terlepas dari pengaruh  

kerajaan  tersebut. 

Untuk memasuki Istana Alwatzikhoebillah Sambas wisatawan harus 

melalui dua gapura yaitu gapura pembaas antara alun-alun dengan jalan raya dan 

gapura pembatas antara alun-alun dan istana.Istana memiliki alun-alun yang luas 

dan untuk menuju istana terdapat tiang bendera. Tiang bendera tersebut seperti tiang kapal yang dikelilingi oleh tiga buah 

meriam dan disangga oleh empat tiang.  

PROFIL POTENSI INVESTASI KABUPATEN SAMBAS 2021 38 

 



 

 

 

6.2 Masjid Agung Jami’Sambas  (Wisata Religi) 

Berada tepat di depan  Istana Alwatzikhoebillah Dalam 

Kaum, masjid tua dan salah satu masjid terbesar kota Sambas, 

dengan beduk dan kendi raksasa serta mimbar antik. 

 

 

 

 

 

6.3 Makam Kesultanan Sambas (Wisata Budaya ) 

Makam Kesultanan Sambas Dalam Kaum dengan 

cungkup besar dibangun pada tahun 1904 berisi 44 makam, 

termasuk makam Sultan dan keluarga, disekitarnya banyak 

makam lain, seperti makam Ibunda Sultan Ratu Sambas dll. 

Sama seperti Istana Alwatzikhoebillah para pengunjung akan 

datang kesini untuk berziarah dan berkunjung kepemakaman  

ini. 
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6.4 Waterfront dan Dermaga Wisata Sambas (Wisata Alam) 

Tak jauh dari Keraton Sambas, ada waterfront dan 

dermaga wisata Sambas, dua tempat rekreasi yang sering 

dikunjungi masyarakat saat bertandang ke kota Sambas. Dermaga 

yang baru saja diresmikan bersamaan dengan waterfront iut 

mampu  menarik minat masyarakat untuk datang dan bersantai 

disana. 

Jika berkunjung pada sore hari kamu akan dimanjakan 

dengan pemandangan sunset dari arah timur. Disini juga terdapat 

penyewaan perahu dan kano, jadi bisa menikmati pemandangan 

dari atas aliran 

sungai Sambas. 
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6.5 Taman  Lunggi Sambas 

 

Taman Lunggi adalah salah satu destinasi wisata keluarga di 

Kota Sambas. Nama Lunggi diambil dari tenun khas daerah Sambas. 

Tempat ini merupakan salah satu taman  kota yang berada 

dipersimpangan jalan Sukaramai dan Jalan Pembangunan di Kota 

Sambas. Seperti taman pada umumnya, Taman Lunggi juga dihiasi oleh 

beberapa bunga hias dan terdapat sebuah panggung kecil untuk 

menyelenggarakan berbagai event. 

 

 

 

 

 

6.6 Desa Tenun Wisata  

Salah satu 

destinasi 

wisata yang 

ada di 

Kecamatan 

Sambas yang wajib dikunjungi oleh wisatawan yaitu Desa Sumber 

Harapan dan telah ditetapkan menjadi Desa Wisata Tenun oleh 

Pemda setempat. 
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VII. Kecamatan Sebawi  

7.1 Danau Sebedang  

Ada  danau yang masih alami dan  eksotis. Danau Sebedang 

namanya. Danau ini terbilang istimewa, karena kondisi airnya yang 

masih bening dan pemandangan sekitarnya yang indah. Danau 

Sebedang sendiri dikelilingi perbukitan  hijau, membuat sekitarnya 

nampak asri dan membuat tentram  saat memandangnya. Dari Pusat 

Kota Sambas menuju desa Sebedang berjarak 12 kilometer, 

sesampainya di Desa Sebedang harus melewati jalan sepanjang 500 

meter yang dikelilingi pohon-pohon rimbun. 

 

7.2 Makam Bujang Nadi Dare Nandung (Wisata Budaya) 

Legenda Bujang Nadi dan Dare Nandung merupakan ikon 

daerah di Danau Sebedang yang konon ceritanya tentang kekejaman 

seorang raja Tan Unggal yang sangat kejam sampai rela mengubur 

anaknya hidup-hidup yang dituduh menjalin perasaan saling menyukai, 

namun faktanya belum terungkap. 

 

7.3 Wisata Sepuk (wisata Alam) 

Puncak Permai adalah wisata Sepuk Tanjung yang didirikan oleh desa dan 

berkolaborasi dengan karang taruna, terletak di Desa Sepuk Tanjung Kecamatan 

Sebawi. 
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VIII. Kecamatan Subah 

8.1 Kebun Raya Sambas (wisata alam ) 

 

Sejalan dengan agenda 21 konservasi keanekaragaman hayati 

Indonesia dan strategi konservasi ex-situ kebun raya di Indonesia, Kebun Raya 

Sambas dibangun untuk melengkapi jumlah kawasan  konservasi ex-situ kebun 

raya di Indonesia. Kebun Raya Sambas dikembangkan untuk mengkonservasi 

tumbuhan dengan prioritas tumbuhan khas Kalimantan.  

Kebun raya Sambas merupakan satu-satunya kebun raya di Provinsi 

Kalimantan Barat yang akan menjadi kawasan konservasi tumbuhan dan 

kawasan pendidikan dan penelitian, serta menjadi tempat wisata alam terbuka 

hijau. Kebun raya Sambas terletak di desa Sabung, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas dengan jarak ±50 km dari Kota 

Sambas. Pemabangunan kebun raya dilokasi ini diperlukan untuk melakukan konservasi tumbuhan setempat, agar lokasi tidak 

diubah sepenuhnya menjadi perkebunan kelapa sawit. Kawasan Kebun Raya Sambas secara umum merupakan lahan yang 

ditutupi oleh vegetasi hutan sekunder dengan tipe hutan dataran rendah dan sedikit hutan rawa  serta hutan riparian yang 

didominasi jenis Dipterocarpaceae dengan luas 300 ha.  

IX. Kecamatan Sajad 

9.1 Makam  Keramat Bantilan (Wisata Budaya)  

Makam yang terletak di Desa Bantilan Kecamatan Sajad ini merupakan 

tempat wisata ziarah di Kabupaten Sambas. Cukup banyak para penziarah yang 

berdoa diarea makam  terutama  pada bulan-bulan  tertentu. 
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X. Kecamatan Galing 

10.1 Makam Ratu Sepudak (Wisata Budaya) 

Merupakan obyek wisata sejarah yang terletak di 

Kota Lama Kecamatan Galing. Makam  ini terletak di tengah 

perkebunan dan sawah warga, didekat makam ini juga 

terdapat sumur. Panembahan Ratu Sepudak adalah 

kerajaan Hindu Jawa berpusat di Hulu Sungai Sambas yaitu 

ditempat yang sekarang disebut dengan nama “ Kota Lama”.  

Ratu Sepudak adalah Raja Panembahan yang ketiga, Raja 

Panembahan yang kedua adalah abangnya yang bernama 

Ratu Timbang Paseban, sedangkan Raja Panembahan 

adalah ayah dari Ratu Sepudak dan Ratu Timbang. 

10.2 Batu Betarup  

Tempat wisata batu betarup di desa Tempapan Hulu. 

Tempat wisata harus dijaga dan dilestarikan serta di benahi agar 

menjadi tempat rekreasi khususnya untuk wilayah kecamatan 

Galing dan umumnya Kabupaten Sambas. 
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XI. Kecamatan Jawai  

11.1 Pantai Kahona (Sarang Burung Danau) 

Pantai Kahona! Demikian namanya, mungkin terinspirasi dari 

banyaknya pohon cemara seperti dalam film Bollywood Kahona Pyar Haai. 

Akses ke kawasan ini baru bisa ditempuh dengan sepeda motor. 

Lokasinya berada di Kecamatan Jawai, arah ke Paloh, wilayah yang 

terletak di bibir Laut Natuna ( dahulu dikenal Laut Cina Selatan). 

Sesungguhnya pantai ini indah, pasirnya lembut tapi sayang belum 

dikelola dengan baik sehingga menjadi tidak terawat.  

 

 

 

11.2 Pantai Natuna  

Terletak di Desa Sentebang kecamatan Jawai. Sama 

seperti Pantai Kahona perlu sentuhan tangan investor untuk 

memoles pantai ini menjadi sesuatu yang menarik untuk 

dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara. 
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11.3 Pantai Dungun Laut 

Ini dia pantai paling indah yang dimiliki oleh Kabupaten 

Sambas. Pantai yang berjarak sekitar 35 kilometer dari pusat kota ini 

memiliki air laut berwarna hijau tosca yang dipadukan dengan 

hamparan pasir putih serta bebatuan disepanjang garis pantai. 

Letaknya berada di Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai Kabupaten 

Sambas. 

 

 

 

 

XII. Kecamatan Jawai Selatan  

12.1 Pantai Bukit Raya Putri Serai  

 

Sesuai dengan namanya, pantai ini dilatarbelakangi oleh 

legenda seorang puteri bernama Serai. Pantai Bukit Raya Putri 

Serai terletak di Kecamatan Jawai Selatan.. Selain itu Pantai Bukit 

Raya Putri Serai juga memiliki perbedaan tersendiri dibandingkan 

pantai lainnya. Yakni alih-alih dipenuhi oleh terumbu karang 

disepanjang bibir pantai, pantai ini justru dipenuhi dengan bebatuan 

sepanjang bibir pantainya. 
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12.2 Pantai Bahari  

Pantai Bahari Jawai merupakan destinasi serta ikon wisata 

baru yang terdapat di Kabupaten Sambas. Berlokasi di 

Selebah Utara ibu kota Kabupaten Sambas, tepatnya di Desa 

Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan 

Untuk mencapai lokasi Pantai Bahari, pengunjung bisa 

menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. 

Jaraknya kurang lebih 35 kilometer dari kota Sambas. 

Waktu tempuh yang diperlukan untuk mencapai lokasi 

kurang lebih 2 Jam. 

 

XIII. Kecamatan Teluk Keramat  

13.1 Perkebunan Salak (Agro Wisata)  

SALAK merupakan tanaman andalan Sekura, Teluk Keramat, Kabupaten Sambas. Salak dari 

daerah ini terkenal di sebagian besar daerah di Kalimantan Barat (KalBar). Rasanya yang manis 

membuatnya mampu bersaing dengan salak luar daerah. Petani salak sekura mengungkapkan 

hanya di Sekura yang kualitasnya baik. Uniknya lagi, sebagian petani salak di Sekura tidak 

menggunakan pupuk. Mereka menanam dan kemudian tumbuh secara alami, hingga kemudian 

mampu menghasilkan buah yang berkualitas. Pola pertanian ini dijalankan secara tradisional dan 

turun temurun. Kultivar salak (salacca edulis) yang banyak dibudidayakan di Kabupaten Sambas 

adalah salak varietas lokal. Tanaman salak sefamili dengan kelapa (Palmae), rendah hampir 

tidak berbatang, tegak,berduri-duri, tingginya 1,5 – 5m. Tanaman ini tumbuh baik jika ada pohon 

penaungnya, cocok dengan iklim yang basah, tidak tahan genangan air, serta memerlukan tanah 

gambur yang banyak mengandung bahan organik. 
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XIV. Kecamatan Tangaran 

14.1 Pantai Muare Jalan Indah (Desa Arung Parak) 

Ada yang menarik di pantai yang berlokasi di Desa Arung Parak yang berada di dalam wilayah Kecamatan Tangaran, 

yakni festival perahu mini Jung atau dinamakan Festival Antar Jung. Pada 

bulan-bulan tertentu memang selalu diadakan festival melepaskan perahu 

mini yang bentuknya sama persis dengan perahu layar tradisional ke laut 

lepas. Selain itu pantai yang memiliki pasir putih ini juga tampak begitu 

terawat. Tak heran jika di akhir minggu cukup banyak wisatawan yang 

berdatangan di tempat wisata di Kalbar ini. 

 

 

 

 

14.2 Pantai  Putri Tanjung Bayung (Wisata Bahari) 

Pantai Puteri Tanjung Bayung yang terdapat di desa Simpang Empat, Kecamatan 

Tangaran, Kabupaten Sambas, merupakan salah satu pantai yang dapat dikembangkan 

menjadi salah satu wisata bahari di kabupaten Sambas. Keindahan yang terdapat di pantai 

Puteri Tanjung Bayung masih alami, dengan pepohonan di sepanjang pantai semakin 

menambah keindahan pantai Selain itu juga, keindahan pantai masih terjaga berkat kesadaran 

masyarakat, dalam menjaga lingkungan di wilayah pantai.  
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XV. Kecamatan Sajingan Besar 

15.1 Air Terjun Riam Merasap 

Air terjun Riam berasap terletak di Desa Kaliau Kecamatan 

Sajingan Besar, dekat dengan perbatasan antara Indonesia dan 

Malaysia kurang lebih  10 km dari titik nol perbatasan dari Malaysia, 

sedangkan jarak dari Kabupaten Sambas kurang lebih 80 km untuk 

sampai kelokasi Air Terjun Riam Merasap, tidak heran lagi warga 

Malaysia juga sering berkunjng ke daerah ini. 

Selain memiliki potensi air terjun Riam Berasap, kecamatan 

Sajingan juga memiliki objek wisata air Terjun Riam Naik Kubik dengan 

ketinggian 8 m, jarak tempuh dari kecamatan Sajingan 15 km. Pada 

lokasi Air Terjun Riam Merasap dilengkapi dengan berbagai fasilitas 

seperti kantin, hotel, penginapan, kawasan offroad, toko souvenir, arung 

jeram dan budi daya keramba.  

15.2 Air Terjun Riam Pencarek 

 

Air Terjun Riam Pencarek ketinggian 80 m dengan jarak 

tempuh 17 km dan air terjun Riam Cagat berketinggian 100 m dengan 

jarak tempuh 9 km dengan berjalan kaki menyisir hutan yang masih 

alami. 
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15.3 Air Terjun Riam Cagat 

Air terjun memang menjadi tempat wisata yang paling banyak digemari oleh 

semua kalangan. Selain karena suasananya yang tentram dan damai, air terjun selalu 

membuat siapapun ingin mandi dan merasakan kesegaran air tersebut. Kabupaten 

Sambas memiliki tempat wisata air terjun terkenal bernama air terjun Riam Caggat yang 

terletak di Desa Batang Air Kecamatan Sajingan. Air terjun dengan ketinggian 67 meter 

ini memiliki keindahan alam yang luar biasa dan memiliki bebatuan besar. 

15.4 Goa Alam Santok (Wisata Alam/ Religi) 

Terletak di Kecamatan Sajingan Besar, di dalam Goa Maria Santok ini terdapat 

Patung Bunda Maria yang dulunya digunakan untuk tempat meditasi dan sembahyang. 

Tempat tersebut masih dianggap tempat yang sakral (suci) oleh masyarakat lokal 

disamping pemandangannya yang indah dan menarik. Wisata ini terletak ±85 km dari 

pusat kota Sambas. Goa Alam Santok berada di Kecamatan Sajingan Besar. Untuk 

sampai tempat tujuan kita menempuh waktu perjalanan sekitar 3 jam.  

15.5 Aruk, Sajingan Besar 

Megah, Satu kata yang tersirat saat kita melihat Pos Perbatasan Aruk. Perbatasan Aruk adalah 

perbatasan yang  menghubungkan indonesia dengan negara malayasia dan kini Perbatasan Aruk menjadi 

salah satu titik  perbatasan yang disulap menjadi sebuah kawasan wisata dan memiliki bangunan serta design 

arsitektur yang unik.PLBN atau Perbatasan Lintas Batas Negara Aruk membentang di atas lahan seluas 9,1 

hektar dan luas bangunan utama mencapai 4.118 meter persegi. Konon pembangunan kawasan Perbatasan 

Aruk menelan dana sebesar Rp 131,13 miliar. Tak heran jika dana sebesar itu menghasilkan sebuah kawasan 

perbatasan yang tak hanya dijadikan sebagai pintu utama masuk kenegara Indonesia saja tetapi juga menjadi sebuah objek wisata 

baru bagi masyarakat perbatasan. 
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XVI. Kecamatan Paloh 

16.1 Pantai Temajuk  

Kawasan Pantai Temajuk adalah destinasi utama yang wajib 

dikunjungi sebelum memutuskan untuk berlibur ke luar Sambas. 

Mengapa demikian? Pantai Temajuk yang terletak diutara Kalimantan 

Barat adalah sepotong  surga yang berbatasan langsung dengan 

Negara Malaysia. Waktu perjalanan kurang lebih 4 jam dari 

Sambas.untuk menuju lokasi bisa ditempuh melalui dua jalur yakni jalan 

ke Aruk, Sajingan Besar atau melalui arah ke Paloh. Pantai Temajuk 

memiliki hamparan pasir putih seluas 60 km. Tak jarang penyu-penyu 

berkunjung ke pesisir pantai untuk bertelur. Bagi anda yang mempunyai 

hobi berselancar, dalam bulan-bulan tertentu di Pantai Temajuk 

memiliki gelombang besar, sehingga memungkinkan anda untuk 

berselancar. Pada bulan Oktober-Februari gelombang di pantai Temajuk 

mencapai 2 meter. 

Di kawasan Wisata Temajuk, sudah dilengkapi dengan beragam 

pilihan homestay dan resort yang 

bisa memanjakan malam anda. 

Selain itu terdapat rumah terbalik, 

Penginapan Jlo dan yang lainnya 

yang bisa menjadi spot berfoto ria 

bersama teman-teman atau 

keluarga.  
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16.2 Pantai Tanjung Dato’ 

Tanjung Dato’ Desa Temajo Kecamatan Paloh, 85 km dari 

kota Sambas. Tanjung Datuk merupakan tempat wisata yang kni mulai 

ramai dikunjungi wisatawan lokal. Pasalnya akses jalan menuju obyek 

wisata yang terletak di desa Teluk Buton tersebut sudah diperbaiki 

bahkan akan diaspal. 

Tanjung Dato’ merupakan obyek wisata pegunungan yang 

menjulang ke Laut Cina Selatan, dimana deburan ombak menjadi 

pemandangan utama. Menariknya lagi, ketika pengunjung bisa hadir 

enyaksikan inar mentari pagi dan atahari terbenam di sore hari.  

16.3 Pantai Tanjung Lestari (Desa Tanah Hitam) 

Tanjung Lestari merupakan salah satu pantai yang 

paling populer di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paloh, 

Kabupaten Sambas. Sekarang ini Pantai Tanjung Lestari telah 

direnovasi oleh Bapak Hayroni Jali (Pengelola Pantai Tanjung 

Lestari) terdapat tugu penyu yang terdampar dihamparan pasir, 

yang merupakan salah satu satwa unggulan daerah Paloh. Ada 

juga tugu sepatu yang mengandung arti “ jalan terus pantang 

menyerah” lambang tangan yang mengandung arti “ kerja keras 

pengelola ntuk membangun obyek wisata” tugu meriam yang 

sengaja dibuat menggunakan semen sebagai barang kuno yang 

harus dilestarikan dan tugu tokek yang begitu unik. Keunkan dan 

keindahan inilah yang membuat pengunjung menjadi tertarik 

untuk datang dan menikmati keindahan panorama dipantai tanjung Lestari. 
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16.4 Pantai Tanjung Harapan (Desa Tanah Hitam) 

Selain sebagai penghasil komoditi kelapa serta kacang 

kedelai, desa Tanah Hitam ini menyajikan pemandangan pantai 

nya yang juga tidak kalah menarik. Sebut saja pantai Lestari 

dan Pantai Tanjung Harapan. Kedua pantai ini berada di satu 

lokasi namun di bedakan oleh arah nya saja, sebagai contoh 

untuk pantai Lestari ini arah nya ke arah Paloh sementara 

pantai Tanjung Harapan ini arah nya ke arah Simpang atau 

berlawanan arah dengan pantai Lestari. Dan untuk memasuki 

pantai Lestari ini terdapat gerbang dan pasirnya menuju pantai 

Lestari ini bewarna putih dan sepanjang jalan ini di hiasi oleh 

pohon cemara.  

16.5 Pantai Selimpai (Wisata Bahari)  

Pantai Selimpai sebenarnya merupakan kawasan konservasi 

yang bernama Taman Wisata Alam Tanjung Belimbing. Karena itulah 

pantai yang terletak di desa Sebubus Kecamatan Paloh Kabupaten 

Sambas ini menjadi tempat penangkaran penyu langka. Jenis penyu yang 

dikembangbiakkan dipantai ini adalah penyu sisik, belimbing, hijau dan 

lekang. Hamparan pasir putih yang indah sepanjang Selimpai serta air laut 

yang sangat jernih dan deretan pohon pinus yang mengelilingi pantai jelas 

membuat siapapun ingin mengunjunginya. Karena keindahan pantainya, 

tak sedikit yang memanfaatkannya sebagai lokasi berkemah. 
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16.6 Pantai Kampak (Wisata Bahari) 

Salah satu tempat destinasi tujuan wisata adalah Pantai 

Kampak Indah yang berada di Dusun Cermai Desa Sebubus Kecamatan 

Paloh, Kabupaten Sambas.Pantai Kampak Indah juga merupakan satu 

diantara wilayah konservasi, tempat dimana penyu datang untuk bertelur 

pada bulan April sampai Oktober. Untuk menuju pantai 

Kampakdiperlukan perjalanan kurang lebih 3 jam dari pusat ibu kota 

Kabupaten Sambas.  

 

16.7 Pantai Telok Atong  

 

Objek wisata Teluk Atong merupakan titik awal dari jalannya wisata 

yang ada di desa temajok, ini merupakan inisiatif  dan usaha dari bapak 

atong untuk membangun wisata di desa temajok. Pada tahun 2009 mulai di 

rintis pembuatan rumah singgah dengan di bantu oleh dinas perikanan dan 

kelautan desa temajok, Pada awalnya seluruh pantai yang ada di desa 

temajuk ini di namakan pantai teluk atong karena beliaulah yang pertama 

mencetuskan nama pantai atong bahari, asal nama ini di artikan oleh pak 

atong sendiri yang artinya atongitu adalah nama beliau sendiri 

sedangkan bahari adalah untuk menghargai dinas perikanan dan kelautan 

sebagai instansi yang membantu pak atong dalam merintis pembangunan 

pantai teluk atong ini. 
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16.8 Pantai Batu Pipih  

Kondisi pantai yang masih alami, dengan pantai pasang surut yang eksotis, pasir putih 

yang terhampar luas, gugusan bebatuan granit yang indah, dan bebatuan granit berpadu 

batuan karang yang eksotis terhampar hingga Tanjung Datuk yang menjadi perbatasan antara 

Indonesia dan Malaysia. Pemandangan khas pantai yang memanjakan setiap mata yang 

berkunjung ke sana. Anda juga bisa menikmati pemandangan bawah laut dengan 

menggunakan snorkel di Teluk Atong. Gugusan bebatuan granit dari yang kecil hingga yang 

sangat besar bisa anda jumpai di lokasi Batu Pipih, tidak jauh dari penginapan Teluk Atong. 

 

16.9 Pantai Pasir Plaik 

Anda dapat mencapai pantai ini dengan menyewa kapal-kapal 

nelayan Desa Temajuk. Pantai ini memiliki ombak yang tenang, 

pemandangan hutan belantara Kalimantan, dan terdapat muara air tawar 

yang dapat dinikamti untuk berendam  setelah anda puas berenang. 

 

16.10 Dermaga Camar Bulan  

Dermaga Camar Bulan adalah alternatif untuk anda yang 

ingin melihat langsung sunset diujung dermaga ini. Sebuah dermaga 

yang panjang dan menjorok kelaut, melihat sunset dari sini bisa 

menjadikan pengalaman berharga yang tiada duanya. Keunikan 

lainnya adalah  pada bulan Maret- April, anda dapat melihat dan 

menikmati secara langsung musim panen ubur-ubur. 
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16.11 Pantai Batu Nenek 

Pantai batu nenek adalah salah satu wisata di Desa Temajuk yang 

wajib untuk dikunjungi, wilayah pantai batu nenek ini berdampingan 

langsung dengan Pantai Gupara dan Teluk Atong. Di Pantai Batu Nenek 

terdapat bebatuan besar dan hamparan batu karang yang akan terlihat 

pada saat air laut surut, sekitar batu besar ditumbuhi 2 pohon kelapa yang 

menjadi salah satu keunikan dari pantai batu nenek ini, sehingga 

membentuk seperti sebuah gerbang di tengah pulau, juga terdapat cerita 

panormana tak terlihat meskipun begitu pantai batu nenek ini menjadi salah 

satu objek untuk para pemancing dan nelayan kepiting. 

 

16.12 Pantai Camar Bulan 

Lagi lagi di Kecamatan Paloh, pantai Camar Bulan memiliki 

hamparan pasir putih berwarna kuning dan putih yang sangat cantik 

dilengkapi dengan air laut jernih yang 

memanjakan mata. Tak heran jika tempat 

wisata ini sangat terkenal di Kabupaten 

Sambas. 
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16.13 Pantai Tanjung Kemuning  

Jangan salah, Kabupaten Sambas juga memiliki 

pantai yang tak kalah indah dari pantai yang berada di daerah 

lain. Pantai kebanggaan Sambas yang pertama ialah Pantai 

Tanjung Kemuning. Pantai yang terletak di Desa Sebubus 

Kecamatan Paloh ini memiliki keindahan alam luar biasa 

berupa air laut yang jernih serta posisi pantai yang 

berhadapan langsung dengan Laut Natuna. Suasananya yang 

sejuk dan nyaman pastinya membuat kamu betah 

berlama-lama di pantai ini. 

 

16.14 Pantai  Mutusan 

Inilah pantai yang ada di Kabupaten Sambas yang 

akan memanjakan para pemancing mania, Pantai 

Mutusan yang ada di dalam wilayah Kecamatan Paloh. 

Ombaknya yang tenang, banyaknya pepohonan yang ada 

di pinggir pantai dan dihuni cukup banyak ikan laut. 

Aksesnya pun juga cukup mudah, jadi tidak heran selain 

menjadi spot memancing juga sebagai obyek wisata yang 

tak kalah indahnya dibandingkan dengan pantai lainnya 

yang ada di Kabupaten Sambas. Tempat wisata di Kalbar 

ini biasanya lumayan ramai ketika musim liburan atau akhir 

minggu. 
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16.14  Pantai Kalimantan 

 

Selain itu,  masih di Kecamatan Paloh ada tepatnya di Desa 

Kalimantan terdapat pantai yang sangat indah yaitu Pantai Kalimantan. 

Pantai yang masih alami, eksotis dan jaraknya yang tidak terlalu jauh 

dari ibukota Kabupaten Sambas. 

 

 

 

16.15 Hutan Bakau 

Inilah hutan Bakau yang terbesar di Kabupaten 

Sambas, terletak di Desa Sebubus Kecamatan Paloh. 

Beraneka ragam jenis pokok yang hidup di pesisir pantai, 

ada juga satwa yang dilindungi yaitu Bekantan, juga 

beraneka burung - burung. Kawasan ini sesuai untuk 

"edukasi", tapi tak menutup kemungkinan bagi anda yang 

suka memancing ikan. Berteduh di bawah rimbunnya 

pohon, mendengar suara aneka burung, menikmati 

pemandangan yang asri sambil mendengar suara burung 

berkicau membuat pengunjung merasa nyaman. 
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16.16 Batu Bejamban 

Menurut kepercayaan masyarakat setempat, pusat 

peradaban kerajaan tak kasat mata ini berada disebuah situs 

bernama Batu Bejamban yang berada dihulu sungai Paloh. 

Dilokasi tersebut, hanyalah hutan belantara yang tidak dihuni oleh 

penduduk sama sekali. Untuk bisa ke situs Batu Bejamban harus 

menyusuri sungai yang berliku-liku selama kurang lebih 35 menit, 

mulai dari pelabuhan yang ada didesa Sebubus. Setelah 

memasuki lokasi, kita kan melihat sebuah pulau ditengah sungai 

yang menyerupai sebuah kapal dan telah ditumbuhi mangrove. 

Oleh Pemerintah Kabupaten Sambas, situs Batu Bejamban 

dijadikan benda cagar budaya. Tak heran, disitus Batu Bejamban 

telah dibangun sebuah langgar(Musholla), pendopo, tempat istrahat 

(4 kamar tidur) dapur, kamar mandi, wc dan tempat penampungan 

air. 
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XVII. Kecamatan Sejangkung 

17.1 Bukit Piantus 

Bukit Piantus Adalah salah satu objek wisata alam dan sejarah yang terletak di Desa Kenanai, Kecamatan 

Sejangkung, Kabupaten Sambas dengan  luas 32,999,97 km . Bukit Piantus mempunyai hutan dan legenda 

“Dato’Kullup” yang sangat menarik bagi wisatawan yang 

mengunjungi bukit tersebut. Makam Dato Kullup berada 

dipertengahan Bukit Piantus. Jangan khawatir tersedia tangga dari 

semen untuk mengunjungi makam Dato Kullup. Untuk sampai ke 

puncak tidak lebih 10 menit. Dari puncak, pengunjung bisa menikmati 

indahnya sawah yang membentang hijau, hutan hutan yang 

menghijau disekitar piantus serta beberapa desa yang berada 

disekitar bukit Piantus.  

Di Bukit Piantus juga mempunyai Hutan Bambu yang mana 

dari bambu tersebut sebagai bahan untuk membuat kerajinan tangan 

seperti bakul, nyiru dan 

lain sebagainya. 
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POTENSI WILAYAH PERBATASAN 

Sambas adalah salah satu Kabupaten di Kalimantan Barat 

yang berbatasan langsung di wilayah darat dengan Wilayah 

Sarawak, Malaysia. Penduduk Sambas sebagian besar adalah 

Suku Melayu, dan Dayak. Kabupaten Sambas berbatasan 

dengan Kabupaten Bengkayang di arah timur, dan berbatasan 

dengan kota Singkawang di arah Selatan. Di utara, Kabupaten 

Sambas berbatasan langsung dengan wilayah Sarawak, 

negara Malaysia. 

Untuk potensi wisata Kabupaten Sambas sendiri memiliki 

keindahan-keindahan alam yang patut untuk dikunjungi.  

 

Pantai Temajuk merupakan salah satu potensi pariwisata yang dimiliki 

Kabupaten Sambas, selain itu Kabupaten Sambas juga memiliki Riam 

Merasap, air terjun yang terletak dekat dengan Pos Lintas Batas Negara. 

Rencananya di Aruk akan dibangun Terminal barang internasional yang 

merupakan salah satu fasilitas pendukung PLBN Aruk. Terminal ini bakal 

mengatur aktivitas ekspor impor dari Indonesia ke Malaysia dan 

sebaliknya. 
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DUKUNGAN INVESTASI DI KABUPATEN SAMBAS 

Terwujudnya Kabupaten Sambas sebagai daerah tujuan investasi yang menarik serta menjadi mitra terbaik bagi investor merupakan keadaan 

yang dicita-citakan untuk mewujudkan peningkatan perekonomian dan pendapatan masyarakat. Agar tujuan tersebut terlaksana perlu didukung 

dengan pelayanan investasi, regulasi perizinan, jaminan keamanan dan kepastian hukum, serta penyediaan informasi yang akurat tentang 

potensi ekonomi daerah sehingga memiliki daya tarik bagi investor. 

 

KETERSEDIAAN JALAN 

Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha 

pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang 

dari satu daerah ke daerah lain.Panjang jalan kabupaten di wilayah Kabupaten Sambas pada tahun 2020 mencapai 1.102,206 kilometer. Dari panjang 

jalan tersebut 35,63 persen jalan sudah diaspal; 14,19 persen jalan kerikil dan 50,18 persen jalan tanah. Bila ditinjau dari kondisinya, 58,03 persen jalan 

di Kabupaten Sambas kondisinya sudah baik; 11,41 persen kondisi sedang; 10,24 persen kondisi rusak dan 20,32persen kondisi rusak berat. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kabupaten Sambas Dalam Angka 2021 

1. Penanaman Modal Asing (PMA) Rp. 4.210.721.219.274 Rp. 5.375.298.452.116

2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp. 4.975.629.381.653 Rp. 5.632.791.547.829

Rp. 9.186.350.600.927,- Rp. 11.008.089.999.945,-

Sumber : DPMPTSP Kab. Sambas

Jumlah

UraianNo. 

Perkembangan Realisasi Penanaman Modal di Kabupaten Sambas

Tahun 2018 - 2019

Tahun

2018 2019
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ENERGI (JARINGAN LISTRIK) 

Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga listrik, usaha-usaha tersebut tampak lebih 

nyata setelah dilaksanakannya program pembangunan listrik masuk desa. Jumlah pelanggan listrik PLN pada tahun 2020 sebanyak 153.651 

yang terdiri dari 143.585 pelanggan dari rumah tangga, 5.407 pelanggan dari industri, 3.076 pelanggan dari badan sosial, dan 1.583 pelanggan 

dari pemerintah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kabupaten Sambas Dalam Angka 2021 
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AIR BERSIH  

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi penduduk baik untuk memasak/minum maupun mencuci/mandi. Bagi daerah Kabupaten 

Sambas, khususnya di daerah pedalaman secara tradisional penggunaan air bersih masih bersumber dari sungai/danau dan air hujan. Akan 

tetapi di sebagian kecamatan air bersih dikelola sebagai komoditas industri oleh PDAM.Untuk menyediakan sarana air bersih dan sehat, 

Perusahaan Daerah Air Minum terus berupaya meningkatkan peranannya. Total pelanggan air minum di Kabupaten Sambas mencapai 9.799 

pelanggan dan jumlah air yang tersalurkan mencapai 1.787.583 m3. Sementara itu, nilai penjualan air minum tahun 2020 sebesar 11,79 milyar 

rupiah. 

     

Sumber : Kabupaten Sambas Dalam Angka 2021 
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PELABUHAN 

Kabupaten Sambas yang berada pada wilayah pesisir dan dikelilingi oleh aliran sungai, mengakibatkan transportasi air dapat menggerakkan denyut 

perekonomian di Sambas. Pengembangan transportasi air sangat penting bagi perekonomian modern di Indonesia pada umumnya dan perekonomian dI 

Kabupaten Sambas khususnya. Di Kabupaten Sambas terdapat tiga pelabuhan yang aktif melakukan aktivitas kepelabuhan yaitu Pelabuhan Sintete, Pelabuhan 

Pemangkat dan Pelabuhan Paloh. Aktivitas di pelabuhan secara umum salah satunya dapat dilihat dari frekuensi kunjungan kapal, baik kunjungan kapal 

pelayaran dalam negeri maupun luar negeri. Selain dari jumlah kapal yang berkunjung aktivitas di Pelabuhan dapat juga dilihat dari ukuran kapal yaitu dari GT 

(Gross Ton). Variabel Gross Ton menggambarkan ukuran kapal yang berkunjung di suatu pelabuhan. 

Pelabuhan di Kabupaten Sambas berfungsi sebagai tempat bersandarnya kapal dan bongkar muat barang dilakukan untuk pelayaran baik dari dalam 

negeri maupun luar negeri. Pelayaran dari luar negeri semuanya bersandar di Pelabuhan Sintete. Aktivitas bongkar muat barang di seluruh pelabuhan yang ada 

di Kabupaten Sambas meliputi komoditi bongkar muat barang kebutuhan pokok yaitu beras, gula, tepung terigu, jagung, kedelai, kacang-kacangan, dan CPO; 

bongkar muat barang kebutuhan strategis diantaranya besi/baja, semen, pupuk, makanan ternak, katul, arang dan general kargo; dan bongkar muat barang 

perkebunan diantaranya kopi, karet, cengkeh, kernel, dan kopra. Pelabuhan Sintete menjadi satu-satunya pelabuhan yang melayani angkutan penumpang. 

Pelabuhan Sintete melayani penumpang baik dari Kabupaten Sambas (embarkasi) maupun menuju Kabupaten Sambas (debarkasi). Ramai dan tidaknya moda 

angkutan air ini sejalan dengan banyaknya penumpang yang berangkat dari Kabupaten Sambas maupun tiba di Kabupaten Sambas. 

  

Sumber : Statistik Bongkar Muat Barang di 

Kabupaten Sambas 2019 
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JARINGAN TELEKOMUNIKASI 

Saat ini di Kabupaten Sambas telah didukung dengan jaringan 

telekomunikasi baik oleh PT. Telkomsel, PT.Indosat, PT. Protelindo dan 

lainnya. Kabupaten Sambas telah memiliki 228 tower telekomunikasi 

atau BTS (Base Transceiver Stasiun).  

 

 

 

TINGKAT UPAH  

Tingkat upah untuk pekerja di Kabupaten Sambas juga relatif 

terjangkau yang diukur berdasarkan Upah Minimum Kabupaten/Kota. 

Secara nominal UMK Kabupaten Sambas sebesar Rp. 2.600.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. KECAMATAN JUMLAH 

1 GALING 13

2 JAWAI 15

3 JAWAI SELATAN 4

4 PALOH 15

5 PEMANGKAT 20

6 SAJAD 3

7 SAJINGAN BESAR 5

8 SALATIGA 4

9 SAMBAS 34

10 SEBAWI 6

11 SEJANGKUNG 8

12 SELAKAU 8

13 SELAKAU TIMUR 3

14 SEMPARUK 8

15 SUBAH 18

16 TANGARAN 9

17 TEBAS 22

18 TEKARANG 3

19 TELUK KERAMAT 30

228

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sambas

Tower Telekomunikasi atau BTS (Base Transceiver 

Stasiun ) di Kabupaten Sambas (per Juni 2021)

TOTAL

Kabupaten / Kota UMK

Kabupaten Ketapang 2.860.323,60

Kabupaten Kapuas Hulu 2.483.000,00

Kabupaten Sintang 2.596.644,30

Kabupaten Bengkayang 2.566.019,00

Kota Singkawang 2.537.875,00

Kabupaten Sanggau 2.515.262,00

Kota Pontianak 2.515.000,00

Kabupaten Melawi 2.483.040,00

Kabupaten Sekadau 2.461.000,00

Kabupaten Kubu Raya 2.433.000,00

Kabupaten Mempawah 2.422.594,26

Kabupaten Kayong Utara 2.714.750,00

Kabupaten Landak 2.549.844,00

Kabupaten Sambas 2.600.000,00

Sumber : disnakertrans.kalbarprov.go.id

Daftar Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) 2021 

Kalimantan Barat (Rupiah)
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DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

 KABUPATEN SAMBAS 
 

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

 
 

 
 

Dpmptsp Sambas 
 

dpmptsp.Sambas 
 

085252266664 
 

dpmptsp.sambas.go.id 
 

Jl. Sukaramai, Kec. Sambas, Kab. Sambas, Kalimantan Barat 79462 
 


