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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di 

dunia yang terdiri dari 17.499 pulau dari Sabang hingga 

Merauke1. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km2 yang 

terdiri dari 2,01 juta km2 daratan, 3,25 juta km2 lautan, dan 2,55  

juta km2  Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Mengingat luas wilayah 

laut Indonesia lebih luas dari wilayah daratan, menjadikan 

sumber daya pesisir dan lautan memiliki potensi yang sangat 

penting , karena di wilayah pesisir dan lautan menyediakan 

berbagai sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati yang 

bernilai ekonomis dan ekologis yang tinggi. Wilayah pesisir 

memiliki nilai ekonomi tinggi, namun terancam keberlanjutannya. 

Dengan potensi yang unik dan bernilai ekonomi tadi maka wilayah 

pesisir dihadapkan pada ancaman yang tinggi pula, maka 

hendaknya wilayah pesisir ditangani secara khusus agar wilayah 

ini dapat dikelola secara berkelanjutan.  

Wilayah pantai Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam 

dan jasa-jasa lingkungan yang sangat penting untuk 

dikembangkan (ekosistem pantai). Diperkirakan 60% atau 150 juta 

                                                           
1
 Surat Edaran Kepala Dishidros Mabes TNI-AL No SE/1241/IV/2012 tanggal 10 April 

2012 tentang Data Wilayah Negara Kesatuan Indonesia. 
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dari penduduk Indonesia bermukim di wilayah pesisir dan sekitar 

80% lokasi industri di Indonesia terletak di wilayah pesisir, karena 

akses transportasinya lebih mudah ke pusat perdagangan. 

Pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah pesisir telah 

menimbulkan ancaman kelestarian ekosistem yang sangat kritis. 

Sebaliknya, ada beberapa wilayah, potensi sumberdaya belum 

dimanfaatkan secara optimal.  

Guna menjamin keberlanjutan dari sumber daya tersebut, 

pengelolaannya harus dilakukan secara terencana dan terpadu 

serta memberikan manfaat yang besar kepada semua stakeholders 

terutama masyarakat pesisir. Saat ini terdapat UU No. 27 Tahun 

2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014, dimana 

dalam  Pasal 1 angka 2 UU tersebut mendefinisikan wilayah 

pesisir sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut 

yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Pasal 2 

menyebutkan  bahwa ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir 

dan pulau-pulau kecil meliputi daerah peralihan antara ekosistem 

darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, 

ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke 

arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut di ukur dari garis pantai. 

Dengan demikian ruang lingkup Undang-undang Nomor 27 Tahun 

2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
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meliputi daerah pertemuan antara pengaruh perairan dan 

daratan, ke arah daratan mencakup wilayah administrasi 

kecamatan dan ke arah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil 

laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah 

perairan kepulauan. 

Terdapat 3 isu utama yang dihadapi dalam pengelolaan 

wilayah pesisir ini, antara lain; 2 pertama isu degradasi 

biofisik lingkungan pesisir (karang, stok ikan, erosi pantai, 

pencemaran, sedimentasi dan siltasi, kedua isu konflik 

pemanfaatan dan kewenangan di wilayah pesisir sehingga 

mengurangi efektivitas pengelolaan pesisir secara lestari, dan 

ketiga ketidakpastian hukum sering terjadi karena adanya 

ambiguitas pemilikan dan penguasaan sumberdaya pesisir. 

 Secara kuantitatif terdapat 80% issue pesisir akibat interaksi 

antara manusia yang memanfaatkan sumberdaya pesisir dengan 

lingkungannya dan akibat tindakan pihak lain misalnya 

kerusakan karang, deforestasi mangrove, pengerukan pasir laut 

yang dilakukan oleh nelayan, penyelam, masyarakat, HPH dan 

pengusaha besar. Persoalan mendasar adalah tidak efektifnya 

pengelolaan sumberdaya pesisir untuk mengalokasikan dan 

                                                           
2 Ernan Rustiadi ,  Potensi Dan Permasalahan Kawasan Pesisir Berbasis sumberdaya Perikanan Dan 

Kelautan, 

http://www.academia.edu/3396901/Potensi_dan_Permasalahan_Kawasan_Pesisir_Berbasis_Sumberdaya_Pe

rikanan_dan_Kelautan, diakses tgl 23 Maret 2015. 

 

http://www.academia.edu/3396901/Potensi_dan_Permasalahan_Kawasan_Pesisir_Berbasis_Sumberdaya_Perikanan_dan_Kelautan
http://www.academia.edu/3396901/Potensi_dan_Permasalahan_Kawasan_Pesisir_Berbasis_Sumberdaya_Perikanan_dan_Kelautan
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memanfaatkan sumberdaya secara lestari. Jika kita perhatikan 

berbagai permasalahan yang timbul dalam pemanfaatan dan 

pengelolaan wilayah pesisir dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut: 

 Pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir belum diatur 

dengan peraturan perundang-undangan, sehingga daerah 

mengalami kesulitan dalam menetapkan sesuatu kebijakan. 

 Pemanfaatan dan pengelolaan pesisir cendrung bersifat 

sektoral, sehingga kadangkala melahirkan kebijakan yang 

tumpang tindih satu sama lain. 

 Pemanfatan dan pengelolaan pesisir belum memperhatikan 

konsep daerah pesisir sebagai suatu kesatuan ekosistem 

yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif pemerintahan, 

sehingga hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan 

antar daerah 

 Kewenangan daerah dalam rangka otonomi daerah belum 

dipahami secara komprehensif oleh para stakeholders, 

sehingga pada setiap daerah dan setiap sector timbul 

berbagai pemahaman dan penafsiran yang berbeda dalam 

pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir. 

Saat ini terdapat UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah 

dengan UU No. 1 Tahun 2014, namun dalam implementasinya 
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masih terdapat kendala misalnya terkait kelembagaan dalam 

pengelolaan taman nasional yang menurut pasal 78A UU No 1 

Tahun 2014 sudah mengamanatkan bahwa kawasan konservasi  

di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk suaka alam dan 

kawasan pelestarian alam yang berada di wilayah pesisir dan 

pulau-pulau kecil dalam bentuk Taman Nasional/Taman Nasional 

Laut, suaka Margasatwa, dll diserahkan pengelolaannya dari 

Kementerian Kehutanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, 

namun dalam prakteknya di lapangan masih dikelola oleh PHKA 

(KLHK); adapula konflik antara UU No. 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang dengan UU No. 27 jo UU No.1 Tahun 2014 terkait 

Rencana Tata Ruang Wilayah  (RTRW) dan Rencana Zonasi 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWPPK) dimana dalam 

Pasal 24 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

menjelaskan bahwa rencana rinci tata ruang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan 

peraturan daerah. Tata ruang wilayah yang dimaksud mencakup 

ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di 

dalam bumi.  Sementara itu Pasal 9 ayat (5) UU No. 27 tahun 2007 

jo UU No. 1 Tahun 2014 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil juga ditetapkan melalui Peraturan Daerah. 

Jangka waktu RTRW ataupun RZWP-3-K berlaku selama 20 (dua 

puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 
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(lima) tahun sekali, Pasal 9 ayat (2) UU No 27 Tahun 2014 

mengatur bahwa RZWP-3-K juga harus diserasikan, diselaraskan, 

dan diseimbangkan dengan RTRW pemerintah provinsi atau 

pemerintah kabupaten/kota, hal ini menegaskan bahwa keduanya 

seharusnya tidak perlu dibuat dengan dua format hukum yang 

berbeda (dua Perda). RTRW dan RZWPPK mengatur hal yang relatif 

sama namun pada tataran teknis harus mengeluarkan dua 

Peraturan Daerah yang berbeda. Meski tidak menimbulkan 

permasalahan hukum, namun akan menumbulkan pembebanan 

anggaran.  

Selain itu Pengesahan UU No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah yang yang merupakan pengganti dari UU No. 

32 Tahun 2004 berdampak terhadap otonomi daerah dalam 

pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 27 ayat (1) UU 

No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Daerah Provinsi 

diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya laut yang 

ada di wilayahnya. Pasal ini menggugurkan Pasal 18 ayat 1 UU No. 

32 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa Daerah yang memiliki 

wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya 

di wilayah laut. Dengan demikian, secara langsung Pasal 27 ayat 

(1) UU No. 23 Tahun 2014 mencabut kewenangan 

Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sumber daya laut. 
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Atas dasar permasalahan tersebut diatas Badan Pembinaan 

Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM memandang perlu 

untuk melakukan kegiatan analisis dan evaluasi hukum tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Hal tersebut 

juga selaras dengan nawacita pemerintah saat ini untuk 

memperkuat sector kemaritiman, dimana pengelolaan wilayah 

pesiisir dan pulau-pulau kecil merupakan salah satunya.  Analisis 

dan Evaluasi Hukum ini diarahkan pada empat aspek dalam 

sistem hukum, sesuai dengan pendekatan dalam Perencanaan 

Pembangunan Hukum Nasional (PPHN),  yaitu: 

a. Bidang materi diarahkan menghasilkan 4 (empat) pilihan 

keputusan tindakan, yaitu: (1) hukum dipertahankan; (2) 

hukum direvisi; (3) hukum dicabut; dan (4) pembentukan 

hukum. Dari rekomendasi tersebut kemudian dibuat suatu 

rencana aksi dalam bentuk rencana tindak.  

b. Aspek  kelembagaan dan Aparatur akan memberikan 

rekomendasi dalam menata dan meningkatkan kelembagaan 

dan aparatur,  

c. Aspek Pelayanan hukum akan melihat bagaimana peran 

pelayanan yang sudah dilakukan dan mendorong perubahan 

pelayanan, dan  
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d. Budaya hukum masyarakat melihat respon masyarakat 

terhadap aturan dan mendorong hukum yang lebih dapat 

direspon dengan baik oleh masyarakat  

Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi 

permasalahan dalam sistem hukum, melakukan analisa hukum, 

serta menghasilkan rekomendasi yang tepat atas permasalahan 

tersebut.  Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional 

khususnya dalam bidang hukum, sehingga memberikan arah 

pembangunan sistem hukum yang selaras dan harmonis dengan 

konstitusi dan politik hukum nasional. Secara khusus kegiatan 

Analisis dan evaluasi hukum ini selain sebagai bahan dalam 

penyusunan Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, juga 

dapat digunakan untuk Penyusunan Naskah Akademik RUU, dan 

Penyusunan Program Legislasi Nasional. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 Adapun identifikasi masalah dalam kegiatan analisis 

evaluasi  hukum tentang Pengelolaan wilayah pesisir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah arah pengaturan dan kebijakan dalam 

pembangunan hukum nasional terkait dengan pengelolaan 

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil?  
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2. Permasalahan apa yang ada terkait dengan pengelolaan 

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil baik dari aspek materi 

hukum, kelembagaan dan aparatur, pelayanan hukum 

maupun budaya hukum masyarakat? 

3. Dampak apa yang ditimbulkan dengan permasalahan 

tersebut dan bagaimana upaya untuk mengatasinya?  

 

C .  Maksud dan Tujuan 

 Maksud dan tujuan diadakannya kegiatan analisis dan 

evaluasi hukum tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil adalah untuk mengidentifikasi permasalahan terkait 

dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil  baik 

dari aspek materi hukum, kelembagaan dan aparatur, pelayanan 

hukum maupun budaya hukum masyarakat. Hasil dari analisis 

dan evaluasi hukum ini diharapkan dapat menghasilkan 

rekomendasi yang tepat atas permasalahan tersebut, sehingga 

memberikan arah pembangunan sistem hukum yang selaras dan 

harmonis dengan konstitusi dan politik hukum nasional. 

 

D. Metode 

Metode yang digunakan dalam Analisa dan Evaluasi Hukum 

ini adalah yuridis normatif yang berasal dari data sekunder yang 

terdiri dari bahan-bahan hukum primer (Peraturan Perundangan) 

dan bahan hukum sekunder (berupa buku-buku) serta bahan 
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hukum tertier (hasil-hasil penelitian, pengkajian, majalah ilmiah, 

sumber internet dan sebagainya). Sumber hukum materil masalah 

pesisir ini mengacu pada inventarisasi permasalahan yang 

meliputi materi hukum, kelembagaan dan aparatur, pelayanan 

hukum dan budaya hukum. Pengolahan data dilakukan melalui 

penelusuran kepustakaan dan diskusi sesama anggota tim serta 

Focuss Group Discussion (FGD). Analisa hukum dilakukan dengan 

menggunakan instrumen analisis dan evaluasi hukum yang 

disusun oleh Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional 

BPHN Tahun 2014, yang meliputi  4 aspek  yaitu aspek materi 

hukum, aspek kelembagaan dan aparatur hukum, aspek 

pelayanan hukum dan aspek budaya hukum.  

 

E. Jadwal Pelaksanaan 

Kegiatan Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil akan bekerja 

selama 9 (Sembilan) bulan dengan jadwal sebagai berikut: 

NO KEGIATAN                                            BULAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Penyusunan SK Tim dan 
Penawaran keanggotaan 

            

2. Penyusunan dan 
Penyempurnaan 
Proposal 

            

3. Rapat-rapat tim        
 

     

4. FGD         
 

     

5. rapat-rapat tim             

6. Penyampaian Lap Akhir   
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BAB II 

ARAH POLITIK HUKUM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR  

DAN PULAU PULAU KECIL 

 

Wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil memiliki arti 

strategis dalam membangun bangsa dan mensejahterakan 

masyarakatnya. Hal ini dikarenakan, kekayaan sumberdaya alam 

yang terkandung di wilayah ini, baik sumberdaya hayati maupun 

sumberdaya non hayati. Namun demikian, kekayaan sumberdaya 

alam tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, salah satunya 

disebabkan oleh ego sektoral antar lembaga pemerintah. Bahkan 

ego sektoral yang berujung pada konflik kewenangan antar 

lembaga ini telah mengakibatkan kerusakan lingkungan pesisir 

laut dan pulau-pulau kecil, karena masing-masing lembaga 

merasa berwenang untuk memanfaatkan, namun saling 

menyalahkan ketika terjadi kerusakan. 

Munculnya konflik antar lembaga yang terkait dengan 

pengelolaan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil disebabkan 

oleh tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan. Hal ini 

dikarenakan, kepentingan masing-masing lembaga berlandaskan 

pada dasar hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, berupa 

Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan 

Presiden (Perpres), maupun Peraturan Daerah (Perda). Dengan 
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kata lain, kerusakan lingkungan di wilayah pesisir laut dan pulau-

pulau kecil ini disebabkan oleh ketidakjelasan kewenangan antar 

lembaga yang terkait di wilayah ini, sehingga dengan dasar hukum 

yang diberikan masing-masing lembaga merasa berwenang untuk 

memberikan izin pemanfaatan. 

Persoalan pengelolaan di wilayah pesisir laut dan pulau-

pulau kecil semakin krusial seiring dengan disahkannya Undang-

undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang 

kemudian digantikan oleh Undang-undang No. 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, dan sekarang digantikan lagi oleh 

UU No. 23 tahun 2014. Pada Undang-undang Pemerintah Daerah, 

terdapat mandat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk 

mengelola sumberdaya wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil 

sejauh 12 mil untuk provinsi. Pemberian kewenangan kepada 

daerah ini ditafsirkan sebagai kedaulatan, sehingga memunculkan 

konflik horizontal pengkavlingan laut di masyarakat. Dengan 

demikian, permasalahan yang terjadi di wilayah pesisir laut dan 

pulau-pulau kecil, tidak hanya terjadi konflik antar lembaga 

pemerintah (konflik sektoral) akan tetapi juga terkait dengan 

kewenangan daerah dalam mengelola sumberdaya pesisir laut dan 

pulau-pulau kecil. 
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A.   Potensi Sumberdaya Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-pulau  

  Kecil 

Sumberdaya pesisir laut dan pulau-pulau kecil yang dimiliki 

Indonesia sangat beragam baik jenis maupun potensinya. Potensi 

sumberdaya tersebut ada yang dapat diperbaharui (renewable 

resources) seperti sumberdaya perikanan (perikanan tangkap, 

budidaya), mangrove, energi gelombang, pasang surut, angin, dan 

OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) dan energi yang tidak 

dapat diperbaharui (non-renewable resources) seperti sumberdaya 

minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis 

sumberdaya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa 

lingkungan kelautan yang dapat dikembangkan untuk 

pembangunan kelautan seperti pariwisata bahari, industri 

maritim, jasa angkutan, dan sebagainya. 

Secara umum, jenis ekosistem di wilayah pesisir ditinjau 

dari penggenangan air dan jenis komunitas yang menempatinya 

dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) ekosistem, yaitu ekosistem 

yang secara permanen atau berkala tergenang air dan ekosistem 

yang tidak pernah tergenang air.   Sedangkan jika ditinjau dari 

proses terbentuknya, ekosistem wilayah pesisir dapat 

dikelompokkan menjadi ekosistem yang terbentuk secara alami 

dan ekosistem yang sengaja dibentuk atau ekosistem buatan.  
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Jenis ekosistem wilayah pesisir yang secara permanen 

ataupun secara berkala tertutupi air dan terbentuk melalui proses 

alami antara lain ekosistem terumbu karang (coral reef), hutan 

mangrove (mangrove forest), padang lamun (sea grass beds), pantai 

berpasir (sandy beach), pantai berbatu (rocky beach), pulau-pulau 

kecil dan laut terbuka, estuaria, laguna dan delta.  Sedangkan 

contoh dari ekosistem pesisir yang hampir  tidak pernah tergenang 

air,  namun terbentuk secara alami adalah  formasi pescaprae dan 

formasi baringtonia. Di samping ekosistem yang terbentuk secara 

alami di atas, pada wilayah pesisir juga dijumpai ekosistem 

buatan, seperti tambak, sawah pasang surut, kawasan pariwisata, 

kawasan industri dan kawasan pemukiman.   

Ekosistem hutan mangrove di Indonesia memiliki 

keanekaragaman jenis termasuk tertinggi di dunia, seluruhnya 

tercatat 89 jenis; 35 jenis berupa pohon, dan selebihnya berupa 

terna (5jenis), perdu (9 jenis), liana (9 Jenis), epifit (29 jenis) dan 

parasit (2 jenis) (Nontji, 1987). Beberapa jenis pohon yang banyak 

dijumpai di wilayah pesisir Indonesia adalah Bakau (Rhizophora 

spp), Api-api (Avicennia spp), Pedada (sonneratia spp), Tanjang 

(Bruguiera spp), Nyirih (Xylocarpus spp), Tenger (Ceriops spp) dan 

Buta-buta (Exoecaria spp). 

Hutan mangrove merupakan ekosistem utama pendukung 

kehidupan penting di wilayah pesisir dan lautan. Selain 
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mempunyai fungsi ekologis sebagai penyedia nutrien bagi biota 

perairan, tempat pemijahan dan asuhan berbagai macam biota, 

penahan abrasi pantai, amukan angin taufan dan tsunami, 

penyerap limbah, pencegah intrusi air laut dan lain sebagainya, 

hutan mangrove juga mempunyai fungsi ekonomis yang sangat 

tinggi, seperti sebagai penyedaia kayu, obat-obatan, alat dan 

teknik penangkapan ikan, pupuk, bahan baku kertas, bahan 

makanan, minuman, peralatan rumah tangga, bahan baku tekstil 

dan kulit, madu, lilin, dan tempat rekreasi. 

Padang Lamun (sea grass) adalah tumbuhan berbunga yang 

sudah sepenuhnya menyesuaikan diri untuk hidup terbenam di 

dalam laut.  Lamun hidup di perairan dangkal agak berpasir 

sering juga dijumpai di terumbu karang. Padang lamun ini 

merupakan ekosistem yang tinggi produktivitas organiknya. 

Padang lamun di Indonesia terdiri dari tujuh marga lamun. Tiga 

marga lamun dari suku Hydrocaritaceae yaitu Enhalus, Thalassia 

dan Halophila, dan empat marga dari suku Pomatogetonaceae 

yaitu Halodule, Cymodocea, Syringodium dan Thalassodendron. 
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B. Permasalahan di Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-pulau 

Kecil 

Dari sudut pandang (perspektif) pembangunan berkelanjutan 

(sustainable development), suatu pembangunan di wilayah tertentu 

(kabupaten, provinsi, negara, kawasan regional, atau dunia) dapat 

berlangsung secara berkelanjutan jika permintaan total (total 

demand) manusia terhadap sumberdaya alam dan jasa-jasa 

lingkungan (environmental services)3 tidak melampaui kemampuan 

suatu ekosistem wilayah pembangunan untuk menyediakan 

(memproduksi) sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan tersebut 

dalam kurun waktu tertentu (Gambar 1). 

Permasalahan lingkungan akan muncul jika permintaan 

manusia terhadap sumberdaya alam atau jasa lingkungan tertentu 

melebihi kemampuan ekosistem wilayah untuk menyediakan 

sumberdaya alam atau jasa lingkungan termaksud. Misalnya, 

pencemaran Teluk Jakarta oleh bahan organik dan logam berat 

yang selama ini terjadi adalah karena jumlah limbah organik dan 

logam berat yang dibuang ke dalam teluk ini melampaui kapasitas 

asimilasinya4 di dalam menyerap (mengasimilasi atau menetralisir) 

                                                           
    3 Jasa-jasa lingkungan meliputi: ruang untuk tempat tinggal dan kegiatan pembangunan, 

udara bersih, siklus unsur hara dan hidrologi yang sangat menentukan kelangsungan 
hidup segenap mahluk di dunia, keindahan dan kenyamanan alam sebagai media untuk 
rekreasi dan pariwisata, pengatur iklim dunia, dan penyerap (penetralisir) limbah 
secara alamiah. 

    4 Kapasitas asimilasi adalah kemampuan suatu ekosistem (perairan) untuk menerima 
limbah, tanpa terjadi kerusakan ekologis terhadap ekosistem tersebut atau konsentrasi 
bahan pencemar dalam ekosistem perairan masih di bawah ambang batas baku mutu 
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limbah organik dan logam berat.   Gejala overfishing (tangkap lebih) 

yang menimpa beberapa jenis stok ikan di Selat Malaka, Pantai 

Utara Jawa, Selat Bali dan Pantai Selatan Sulawesi disebabkan oleh 

karena laju (tingkat) penangkapan yang melebihi potensi lestari stok 

ikan5 termaksud.   

Tingginya permintaan terhadap sumberdaya alam, juga 

seringkali diakibatkan oleh kemiskinan penduduk. Hingga saat ini 

sebagian besar masyarakat pesisir masih dililit kemiskinan. 

Fenomena kemiskinan tersebut akan mengarah kepada 

keterpaksaan untuk mengeksploitasi sumberdaya pesisir dan lautan 

dengan cara-cara yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan 

bahan peledak dan racun atau pestisida dengan melihat 

keberlanjutan sumberdaya alam yang ada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
perairan yang dipersyaratkan, dan tidak akan menimbulkan bahaya bagi kesehatan 
manusia yang memanfaatkan biota dan lingkungan perairan termaksud. 

    5 Potensi lestari (Maximum Sustainable Yield) adalah kemampuan pulih suatu stok ikan 
dalam kurun waktu tertentu. 
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Gambar 1.  Hubungan Timbal Balik Antara Ekosistem Alamiah dan Sistem Sosial-Budaya Dalam
  Konteks Pembangunan Berkelanjutan
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Gambar 1   Hubungan Timbal Balik Antara Ekosistem Alamiah 
dan Sistem Sosial Budaya Dalam Konsep Pembangunan 

Berkelanjutan 
 

Erosi dan sedimentasi serta banjir dan kekeringan merupakan 

fenomena (peristiwa) alamiah.  Oleh karenanya, peristiwa erosi di 

suatu lokasi dan sedimentasi di lokasi lain yang hanya disebabkan 

oleh dinamika alam, biasanya sistem alam (ekosistem) akan 

membentuk suatu keseimbangan baru yang tidak akan 

menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian serius terhadap 

kehidupan umat manusia.  Demikian juga halnya dengan fenomena 

banjir dan kekeringan.  Akan tetapi, ketika erosi dan sedimentasi 

serta banjir dan kekeringan diperparah akibat ulah manusia, seperti 

penggundulan hutan, melakukan kegiatan pertanian dan 

pemukiman (vila) pada lahan dengan kemiringan lebih dari 40 

derajat, melakukan kegiatan petanian di sepanjang daerah aliran 

sungai tanpa upaya konservasi tanah yang memadai, dan membuat 

kegiatan rekayasa dan konstruksi pantai (coastal engineering and 

construction) tanpa mengindahkan dinamika hidro-oseanografi 

setempat, maka terjadilah peristiwa erosi dan sedimentasi serta 

banjir dan kekeringan yang dapat merugikan. 

Manusia sebagai pengguna sumberdaya alam dan jasa-jasa 

lingkungan pesisir memiliki kontribusi terhadap permasalahan 

pembangunan pesisir.  Sumber dari akar permasalahan sebagai 

berikut: 
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1) Orientasi Keuntungan Ekonomi Jangka Pendek 

Selama ini pembangunan yang dilakukan lebih banyak 

(dominan) berorientasi untuk meraih keuntungan ekonomi 

jangka pendek (seperti industri, pemukiman, pertambangan) 

tanpa mempertimbangkan keuntungan jangka panjang 

(konservasi).  Akibatnya, apabila terjadi konflik antara 

pemanfaatan sumberdaya untuk tujuan jangka pendek dengan 

tujuan jangka panjang, maka seringkali pembangunan yang 

bertujuan jangka panjang tersisihkan.  Fenomena seperti ini 

dapat dilihat pada kasus reklamasi pantai indah kapuk, 

reklamasi pantai Manado dan beberapa kasus-kasus lainnya. 

 

2) Kesadaran Akan Nilai Strategis Sumberdaya Dapat Pulih dan 

Jasa Lingkungan Bagi Pembangunan Ekonomi Masih Rendah 

Dari sisi nilai strategis sumberdaya hayati laut, sektor 

kelautan sebenarnya juga masih dipandang sebelah mata oleh 

pemerintah dan dunia swasta, karena dianggap nilai 

strategisnya masih kurang menarik dibandingkan nilai 

ekonomi jangka pendek dan menengah sektor industri, 

pertambangan dan pemukiman. Akibatnya, beberapa kawasan 

pesisir harus direklamasi untuk kepentingan kegiatan 

pembangunan seperti di atas. Padahal bila dihitung nilai 

ekonominya tidak kalah dengan nilai ekonomi sektor lainnya.  
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Sebagai contoh hasil studi penghitungan nilai ekonomi 

sumberdaya wilayah pesisir dan lautan Indonesia, untuk hasil 

produksi hutan mangrove misalnya, didapatkan nilai sebesar 

10-20 US dollar per ha per tahun (pada tahun 1978) dan nilai 

hasil produk perikanan dari kawasan ini (tahun 1978) sebesar 

50 US dollar per ha pertahun (Hamilton dan Snedaker, 1984).  

Berdasarkan data yang diambil oleh Asian Wetland Bureau 

(AWB) tahun 1992, Indonesia memiliki 2,7 juta ha dengan 

menggunakan perhitungan kasar didapat nilai hasil produksi 

hutan mangrove adalah sebesar 27-54 juta US dollar per tahun 

atau dengan nilai kurs 5.000 Rupiah per dollar adalah sebesar 

135 - 270 milyar rupiah, sementara nilai hasil produk 

perikanan dari hutan mangrove didapat nilai sebesar 135 juta 

US dollar atau sebesar 675 milyar rupiah. Bandingkan dengan 

bantuan Singapura terhadap Indonesia ketika terjadi krisis 

moneter hanya sebesar 10 juta US dollar atau 50 milyar rupiah 

saja, atau hampir sama dengan nilai hasil produksi hutan 

mangrove saja, bahkan tidak sampai seper sepuluh dari nilai 

hasil produk perikanan hutan mangrove. Sementara 

sumberdaya yang dimiliki oleh sektor kelautan tidak hanya 

hutan mangrove saja, namun masih terdapat terumbu karang, 

padang lamun dan rumput laut. 
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3) Tingkat Pengetahuan dan Kesadaran Tentang Implikasi 

Kerusakan Lingkungan Terhadap Kesinambungan 

Pembangunan Ekonomi Masih Rendah. 

Rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran akan 

implikasi kerusakan lingkungan terhadap kesinambungan 

pembangunan ekonomi telah menjadi salah satu faktor 

penyebab timbulnya permasalahan lingkungan. Karena sifatnya 

ekternalitas, maka pelaku kerusakan lingkungan tidak 

menyadari akan bahaya dari dampak yang ditimbulkan oleh 

kegiatan pembangunan.  Demikian juga halnya dengan adanya 

tenggang waktu  yang cukup lama, dampak yang timbul dari 

suatu kegiatan akan dirasakan pada masa yang akan datang.  

Hal ini akan berbeda, jika sekiranya dampak tersebut bersifat 

internalitas, artinya pelaku pengrusakan lingkungan turut 

merasakan dampak negatif yang terjadi.  Oleh karena itu, yang 

perlu dilakukan adalah meningkatkan pengetahuan dan 

kesadaran bahwa dampak yang ditimbulkan oleh mereka telah 

menyengsarakan pihak lain. 

 

4) Ketiadaan Alternatif Pemecahan Masalah Lingkungan 

Tindakan destruktif yang dilakukan oleh masyarakat 

terhadap sumberdaya pesisir dan lautan disebabkan oleh tiga hal, 

yaitu: pertama, ketidaktahuan dan ketidaksadaran bahwa 
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kegiatan yang dilakukan telah mengancam kesinambungan 

sumberdaya pesisir dan lautan, Rendahnya kesadaran atau 

karena ketidaktahuan masyarakat, bahwa kegiatan yang bersifat 

destruktif akan mengancam kesimbangunan sumberdaya telah 

menjadi pemicu terjadi berbagai fenomena kerusakan lingkungan, 

seperti kerusakan terumbu karang, hutan mangrove dan 

sebagainya; kedua tidak adanya alternatif matapencaharian.  

Dalam banyak kasus, sebenarnya masyarakat pesisir dan lautan 

telah memiliki pengetahuan dan tingkat kesadaran yang tinggi 

bahwa kegiatan yang desktruktif akan menimbulkan masalah 

lingkungan yang akan berdampak negatif terhadap kehidupan 

dan lingkungan mereka.  Namun, karena mereka tidak memiliki 

alternatif lain untuk menyambung hidup, maka kegiatan yang 

bersifat merusak lingkungan tetap mereka lakukan.  Kasus ini 

banyak terjadi di perairan teluk Lampung dimana masyakat 

pesisir disana melakukan pemboman ikan di kawasan terumbu 

karang;  ketiga adanya peluang untuk melakukan kegiatan yang 

bersifat destruktif.  Belum optimalnya lembaga atau instansi yang 

mengatur dan mengawasi pengelolaan sumberdaya wilayah 

pesisir menjadi peluang untuk melakukan kegiatan destruktif .     
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5) Pengawasan, Pembinaan, dan Penegakkan Hukum Masih 

Lemah. 

Pengawasan, pembinaan dan penegakan hukum yang masih 

lemah telah memicu timbulnya berbagai permasalahan lingkungan.  

Kurangnya pengawasan dan penegakkan terhadap pelaksanaan 

hukum baik di tingkat bawah (masyarakat) maupun tingkat atas 

(pemerintah) membuat kecenderungan kerusakan lingkungan lebih 

parah.  Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya suatu lembaga 

khusus yang independen dengan otoritas penuh melakukan 

pengawasan dan penegakan hukum yang mengatur pengelolaan 

sumberdaya alam.   

Saat ini di Indonesia telah banyak hukum dan peraturan yang 

mengatur tentang pengelolaan sumberdaya pesisir dan Lautan yang 

berkelanjutan.  Namun pada kenyataannya  hukum dan peraturan-

peraturan tersebut banyak yang tidak diimplementasikan.  Hal ini 

disebabkan oleh lemahnya penegakkan hukum (law enforcement), 

egoisme sektoral (sectoral egoism) dan lemahnya koordinasi antara 

sektor. 

 Peningkatan pencemaran diberbagai kawasan pesisir, salah 

satu penyebabnya adalah karena kurangnya pengawasan terhadap 

sistem pembuangan limbah. Demikian juga, bila terjadi pelanggaran 

terhadap hukum, kadangkala sanksi yang diberikan relatif lebih 

ringan dibandingkan dengan kerusakan yang ditimbulkan, 
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akibatnya kecenderungan untuk melakukan pelanggaran terus 

meningkat. 

 

C. Permasalahan Hukum dan Kelembagaan terkait dengan 

Pengelolaan Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-pulau Kecil 

 Dalam pengelolaan sumberdaya pesisir laut dan pulau-

pulau kecil yang pembangunannya pesat sering muncul konflik 

antara berbagai pihak yang berkepentingan. Dari hasil 

penelusuran, terdapat 21 Undang-undang dan 6 ketentuan 

internasional, baik yang telah diratifikasi maupun hanya sebagai 

acuan (soft law). Peraturan perundang-undangan tersebut 

memberi mandat kepada 14 sektor pembangunan dalam mengatur 

pemanfaatan sumberdaya pesisir laut dan pulau-pulau kecil, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Keempat belas sector 

tersebut yaitu meliputi pertanahan, pertambangan, perindustrian, 

perhubungan, perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, 

konservasi, tata ruang, pekerjaan umum, pertahanan, keuangan 

dan pemerintahan daerah. 

Berdasarkan peraturan sektoral tersebut, terjadi konflik 

kepentingan antar institusi dalam mengelola sumberdaya pesisir 

laut dan pulau-pulau kecil. Bahkan, seiring dengan era otonomi 

daerah, ada kecenderungan pemerintah daerah membuat 

peraturan-peraturan daerah berdasarkan kepentingannya dalam 
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meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Oleh karenanya, hal 

ini dikhawatirkan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam 

pembangunan di wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil yang 

dapat berujung pada kerusakan sumberdaya dan lingkungan 

(Ditjen P3K-DKP, 2001).  

Lebih lanjut, Ditjen P3K-DKP mengelompokan permasalahan 

hukum yang terkait dengan pengelolaan pesisir laut dan pulau-

pulau kecil, yaitu: (1) konflik antar undang-undang, (2) konflik 

antara undang-undang dengan hukum adat, dan (3) kekosongan 

hukum. Ketiga masalah tersebut bermuara pada ketidakpastian 

hukum, konflik kewenangan dan pemanfaatan, serta kerusakan 

bio-geofisik sumberdaya pesisir. 
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BAB III 

PERMASALAHAN HUKUM 

 

Ada 4 aspek yang menjadi inti permasalahan dalam kegiatan 

analisis dan evaluasi hukum tentang pengelolaan wilayah pesisir 

dan pulau-pulau kecil ini diantaranya : 

A. Permasalahan terkait Aspek Materi Hukum 

1. Konflik antara UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terkait Izin Pengelolaan dan 

Izin Pengusahaan  

UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 

27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Peisisr dan 

Pulau-Pulau Kecil memuat ketentuan izin pengelolaan dan 

izin pengusahaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 

sebagaimana dalam PP No. 36 Tahun 2010. Pasal 9 ayat (1) 

huruf e UU No 1/2014 menyatakan bahwa setiap pengusaha 

Wisata Bahari yang melaksanakan usaha di wilayah pesisir 

harus memiliki Izin Pengelolaan. Sementara itu, berdasarkan 

Pasal 8 PP No 36/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam 

di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya 

dan Taman Wisata Alam menyebutkan bahwa Pengusahaan 

pariwisata alam yang didalamnya termasuk wisata tirta hanya 
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dapat dilakukan setelah memperoleh Izin Pengusahaan. 

Pengusahaan wisata tirta tersebut sangat dimungkinkan juga 

berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.  

Berdasarkan dua peraturan perundang-undangan 

(PUU) tersebut, disimpulkan bahwa Pengusaha akan 

mengurus dua perizinan kepada dua lembaga, yaitu izin 

pengelolaan berdasarkan UU No 1/2014 dan juga izin 

pengusahaan berdasarkan PP No 36 Tahun 2010. Pengurusan 

izin tersebut dilakukan kepada dua institusi yang berbeda. 

Hal tersebut tentunya berpotensi untuk menimbulkan biaya 

yang tinggi dan birokrasi  yang terlalu banyak. 

2. Konflik antara UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang dengan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan WP3K terkait 

rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana zonasi 

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWPPK) 

Pasal 24 ayat (1) UU No. 26/2007 menjelaskan bahwa 

rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

ayat (3) huruf b ditetapkan dengan peraturan daerah. Tata 

ruang wilayah yang dimaksud mencakup ruang darat, ruang 

laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi. 

Sementara itu Pasal 9 ayat (5) UU No. 27/2007 jo UU No. 
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1/2014 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

juga ditetapkan melalui Peraturan Daerah.  

RTRW dan RZWPPK mengatur hal berbeda antara rezim 

pengelolaan darat dan rezim pengelolaan laut, sehingga pada 

tataran teknis harus mengeluarkan dua Peraturan Daerah yang 

berbeda juga. Jangka waktu RTRW ataupun RZWP-3-K 

Pemerintah Daerah keduanya berlaku selama 20 (duapuluh) 

tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) 

tahun sekali, Pasal 9 ayat (2) UU 27/2014 mengatur bahwa 

RZWP-3-K juga harus diserasikan, diselaraskan, dan 

diseimbangkan dengan RTRW Provinsi atau kab/kota, hal ini 

menegaskan bahwa keduanya seharusnya tidak perlu dibuat 

dengan dua format hukum yang berbeda (dua Perda). Hal ini 

tentunya akan menjadi pembebanan yang berlebihan pada 

anggaran daerah karena harus membuat dua Perda yang 

berbeda. 

3. Terjadi kekosongan hukum dalam pengelolaan wilayah 

pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah kab/kota sebagai 

dampak diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah 

Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2014 hanya mengatur pemberian 

kewenangan pengelolaan wilayah pesisr kepada pemerintah 

daerah provinsi, sedangkan UU No. 1 tahun 2014 pengelolaan 
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wilayah pesisir dapat dilakukan oleh gubernur maupun 

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Sejauh mana 

kewenangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota 

dalam pengelolaan wilayah pesisir ini pada UU Pemda tidak 

dijelaskan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum. 

4. Adanya multi tafsir antara UU No 31/2004 tentang 

Perikanan dengan UU 27/2007 Jo UU N0 1/2014 terkait 

sanksi pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang 

sama. 

 Pasal 84 UU No 31/2004 tentang Perikanan 

menyebutkan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja di 

wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan 

penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan 

menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, 

alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat 

merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber 

daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 

1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). 

Sedangkan pada Pasal 73 UU 27/2007 Jo UU N0 1/2014 

menyebutkan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
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pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar 

rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 

rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan 

menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di 

Kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan 

beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya 

ekosistem terumbu karang. 

Apabila seseorang melakukan penangkapan ikan dengan 

bahan peledak sehingga menyebabkan rusaknya ekosistem 

terumbu karang, maka dengan UU manakah dia bisa didakwa ? 

Antara UU Perikanan dan UU pesisir memiliki sanksi pidana 

yang berbeda untuk tindak pidana yang mengakibatkan 

kerusakan yang sama terhadap terumbu karang . Hal ini 

menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengganggu rasa 

keadilan masyarakat. 

 

B. Permasalahan Terkait Aspek Kelembagaan  

1. Konflik Kelembagaan Konservasi Perairan 

UU No 1/2014 sudah mengamanatkan bahwa kawasan 

konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk 

suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang berada di 

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam bentuk Taman 
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Nasional/Taman Nasional Laut, suaka Margasatwa ……..dll 

Sebagaimana penjelasan Pasal 78A UU nomor 1 tahun 2014. 

Lembaga pengelola kawasan konservasi. Secara hukum 

sudah diatur peralihan kawasan konservasi dari kemen LH dan 

Hut ke KKP namun dalam prakteknya di lapangan masih 

dikelola oleh PHKA (KLHK). Pengalihan kelembagaan yang 

berlarut-larut akan menimbulkan tidak efektif dan tidak efisien 

berjalannya organisasi. 

2.Kewenangan dalam Penyelidikan dan Penyidikan 

Kewenangan penangkapan berdasarkan KUHAP dan UU No 1 

Tahun 2014 diberikan hanya kepada penyidik Polri. UU No 

1/2014 tidak secara eksplisit memberikan kewenangan 

penangkapan terhadap PPNS KKP apabila PPNS tersebut 

menemukan pelanggaran hukum di wilayah pesisir. Kewenangan 

penangkapan baru diberikan pada level peraturan menteri, 

seharusnya kewenangan penangkapan merupakan substansi UU 

No1/2014. 

3. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat 

Adanya pengakuan pemerintah terhadap masyarakat adat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apakah untuk 

dapat disebut sebagai masyarakat hukum adat perlu 

mendapatkan pengakuan, hal ini terkait dengan hak-hak 

masyarakat adat di wilayah tersebut, bagaimanakah bentuk 
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pengaturan pengakuan tersebut. Perlu pengaturan masyarakat 

hukum adat yang tidak mendelegitemasi masyarakat hukum 

adat. Jika tidak, masyarakat hukum adat dapat semakin 

tergerus eksistensinya apabila tidak diberikan pengaturan yang 

seharusnya. 

 

C. Permasalaahan terkait Aspek Pelayanan Hukum 

1. Belum adanya standar prosedur dalam permohonan maupun 

pengeluaran Izin lokasi dan izin pengelolaan wilayah peisir 

Izin lokasi dan izin pengelolaan wilayah peisir belum 

ada pengaturannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal  

22C UU No. 1 Tahun 2014 bahwa syarat, tata cara pemberian, 

pencabutan, jangka waktu, luasan, dan berakhirnya Izin 

Lokasi dan Izin Pengelolaan diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. Sampai saat ini RPP nya belum selesai dibahas. 

Akibatnya, hal ini menimbulkan ketidakjelasan prosedur 

perizinan, ketidakjelasan pembagian kewenangan antara 

pusat dan daerah, serta menghambat investasi. 

2. Belum adanya Pengaturan Investasi Asing di Pulau Kecil 

Pasal 26A Penanaman modal asing untuk wilayah 

pesisir belum ada peraturan presidennya. Hal ini penting 

untuk pengaturan lebih lanjut tentang pengalihan saham dan 
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luasan lahan. Apabila peraturan pelaksana tersebut tidak 

segera ditetapkan maka dapat  menghambat investasi. 

3. Fasilitasi Perizinan 

Pasal 20 UU No. 1/ 2014 memberikan pengaturan bahwa 

Pemerintah dan Pemda wajib memberikan fasilitasi kepada 

masyarakat untuk melakukan pengurusan izin. Namun, 

bentuk fasilitasi tersebut tidak diamanatkan lebih lanjut 

dalam UU ini serta tidak ada sanksi apabila kewajiban 

tersebut tidak dilaksanakan. Bentuk fasilitasi/ pemberdayaan 

masyarakat yang tidak memperhatikan kebutuhan 

masyarakat dapat merugikan kepentingan masyarakat local. 

Namun demikian, faslitasi perizinan ini sudah dimasukkan 

dalam RPP izin lokasi dan izin pengelolaan di wilayah pesisir 

dan pulau-pulau kecil. 

 

D. Permasalahaan terkait Aspek Budaya Hukum 

 Pelanggaran izin ataupun pelanggaran terhadap ekosistem 

wilayah pesisir masih intens dilakukan. Penanganan tidak 

cukup melalui penegakan hukum namun juga perlu kesadaran 

mayarakat. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM 

 

 

A. Aspek Materi Hukum 

1. Sinkronisasi Izin Wisata Bahari Di Wilayah Pesisir Antara 

Kementerian Kehutanan Dan Kementerian Kelautan Dan 

Perikanan. 

Pasal 19 ayat (1) huruf e UU No 1/2014 bahwa setiap 

pengusaha Wisata Bahari yang melaksanakan usaha di 

wilayah pesisir harus memiliki Izin Pengelolaan. Secara 

lengkap Pasal tersebut berbunyi : 

Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya 

Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk kegiatan: 

a. produksi garam; 

b. biofarmakologi laut; 

c.    bioteknologi laut; 

d. pemanfaatan air laut selain energi; 

e. wisata bahari; 

f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau 

g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam, 

wajib memiliki Izin Pengelolaan. 
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Sementara itu berdasarkan Pasal 8 PP No 36/2010 

tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Marga Satwa, 

Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam 

menyebutkan bahwa Pengusahaan pariwisata alam yang 

didalamnya termasuk wisata tirta hanya dapat dilakukan 

setelah memperoleh Izin Pengusahaan. Pengusahaan wisata 

tirta tersebut sangat dimungkinkan juga berada di wilayah 

pesisir.  

Berdasarkan dua PUU tersebut, disimpulkan bahwa 

Pengusaha berpotensi untuk mengurus dua izin berbeda yaitu 

izin pengelolaan berdasarkan UU No 1 Tahun 2014 dan juga 

izin pengusahaan berdasarkan PP No 36 Tahun 2010. 

Pengurusan izin tersebut dilakukan kepada dua institusi yang 

berbeda yaitu kementerian kehutanan untuk izin wisata tirta 

di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya 

dan Taman Wisata Alam dan kementerian kelautan dan 

perikanan untuk izin pengelolaan wisata bahari di wilayah 

pesisir. Izin ganda tersebut terjadi karena berdasarkan UU No 

1 Tahun 2014 terdapat pengalihan pengelolaan beberapa 

taman nasional laut dari kementerian kehutanan ke 

kementerian kelautan dan perikanan. Kawasan Suaka Alam 

dan Kawasan Pelestarian Alam yang berada di wilayah pesisir 
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dan pulau-pulau kecil, dalam bentuk Taman Nasional/Taman 

Nasional Laut, Suaka Margasatwa Laut, Suaka Alam Laut, 

Taman Wisata Laut, dan Cagar Alam Laut, antara lain: 

a. Taman Nasional (Laut) Kepulauan Seribu; 

b. Taman Nasional Kepulauan Karimunjawa; 

c. Taman Nasional (Laut) Bunaken; 

d. Taman Nasional (Laut) Kepulauan Wakatobi; 

e. Taman Nasional (Laut) Taka Bonerate; 

f. Taman Nasional Teluk Cenderawasih; dan 

g. Taman Nasional Kepulauan Togean. 

Sampai saat ini pengalihan pengelolaan taman nasional 

tersebut belum selesai dari kementerian kehutanan ke 

kementerian kelautan dan perikanan, mekanisme perizinan di 

dua kementerian tersebut juga masih berlaku sehingga 

pengusaha berpotensi untuk mengurus dua perizinan di dua 

instansi berbeda.  

Kedepannya perlu penegasan bahwa kewenangan 

kementerian kehutanan dalam mengelola wisata bahari di 

wilayah pesisir harus dihilangkan untuk kemudian 

pengaturannya dilakukan oleh kementerian kelautan dan 

perikanan berdasarkan UU No 1 Tahun 2014. Untuk itu, 

sedang disusun PP yang mengatur perizinan yang akan 

menjadi satu di KKP. 
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2. Penyusunan RZWP-3-K dalam Perda 

Penyusunan RZWP-3-K diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 27 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil. RZWP-3-K sesungguhnya adalah setara dengan 

RTRW, dimana kalau RTRW lebih kepada urusan di daratan 

sedangkan RZWP-3-K berkaitan dengan keruangan di 

perairan lautnya (lex specialis). Lebih lanjut logika tersebut 

dijabarkan dalam implementasinya dimana sesuai definisinya 

yang tercantum dalam UU no 27 tahun 2007 dimana RZWP-3-

K juga mensyaratkan dibuat struktur dan pola ruangnya, 

namun dengan pertimbangan sinergitas maka struktur dan 

pola ruang di bagian daratnya dari wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil disarankan untuk memakai struktur dan pola 

ruang yang sudah ada di dalam perda RTRW setempat. Baru 

struktur dan pola ruang untuk bagian perairannya disusun 

tersendiri dalam bentuk perda RZWP-3-K. Itupun pada 

kenyataan di lapangannya, adalah sangat sulit untuk 

menetapkan struktur ruang di perairan lautnya. Sehingga 

otomatis berkonsekuensi bahwa RZWP-3-K itu hanya memuat 

tentang pola ruangnya saja. 

Pasal 24 ayat (1) UU 26/2007 menjelaskan bahwa 

rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

14 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan peraturan daerah. Tata 
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ruang wilayah yang dimaksud mencakup ruang darat, ruang 

laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi.  

Sementara itu Pasal 9 ayat (5) UU 27/2007 jo UU 1/2014 

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga 

ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Jangka waktu RTRW 

ataupun RZWP-3-K Pemerintah Daerah keduanya berlaku 

selama 20 (duapuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 

sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali, Pasal 9 ayat (2) UU 

27/2014 mengatur bahwa RZWP-3-K juga harus diserasikan, 

diselaraskan, dan diseimbangkan dengan RTRW pemerintah 

provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, hal ini 

menegaskan bahwa keduanya seharusnya tidak perlu dibuat 

dengan dua format hukum yang berbeda (dua Perda). RTRW 

dan RZWPPK mengatur hal yang relative sama namun pada 

tataran teknis harus mengeluarkan dua Peraturan Daerah 

yang berbeda.  

RZWP-3-K yang merupakan perangkat pengelolaan 

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah satu kesatuan 

dengan RTRW atau penyusunan RZWP-3-K ini akan mengacu 

kepada RTRW setempat, dimana akan berimplikasi terhadap 

peraturan daerah yang akan ditetapkan, yaitu walaupun 

dalam UU no 26 tahun 2007 dan UU no 27 tahun 2007 yang 

masing masing memerintahkan RZWP-3-K dan RTRW 
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ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah namun tetap 

lebih efisien dan efektif kalau ditetapkan dalam satu 

peraturan daerah saja. 

 

3. Perubahan Kewenangan Pemerintah Daerah 

 Pengesahan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah yang mencabut UU No. 32 Tahun 2004 berdampak 

terhadap otonomi daerah dalam pengelolaan pesisir dan pulau-

pulau kecil. Pasal 27 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 

menyebutkan bahwa Daerah Provinsi diberikan kewenangan 

untuk mengelola sumber daya laut yang ada di wilayahnya. 

Pasal ini menggugurkan Pasal 18 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2004, 

yang menyebutkan bahwa Daerah yang memiliki wilayah laut 

diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah 

laut. Pada bagian penjelasan, Daerah dalam UU No. 32 Tahun 

2004 adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota. Dengan demikian, secara langsung Pasal 27 

ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 mencabut kewenangan 

Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sumber daya laut. 

Adapun kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola 

sumber daya di wilayah laut sebagaimana tertuang dalam Pasal 

27 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014, meliputi:  
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a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan 

kekayaan laut diluar minyak dan gas bumi. 

b. Pengaturan administratif. 

c. Pengaturan tata ruang. 

d. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan 

oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh 

pemerintah pusat. 

e. Membantu memelihara keamanan di laut. 

f. Membantu mempertahankan kedaulatan negara.  

Pasal 27 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tidak berubah 

signifikan, kecuali hanya ada penekanan bahwa kegiatam 

eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan 

laut hanya untuk sumber daya di luar minyak dan gas bumi. 

Dengan kata lain, minyak dan gas bumi menjadi kewenangan 

pemerintah pusat. 

Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber 

daya di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur 

dari garis pangkal ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan 

kepulauan (Pasal 27 ayat 3 UU No. 23 Tahun 2014). Pasal ini 

memperkuat pemberian kewenangan kepada Pemerintah 

Provinsi, dimana sebelumnya ada kewenangan Pemerintah 

Kabupaten/Kota sejauh 4 (empat) mil laut sebagaimana 

ditetapkan pada Pasal 18 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004, yang 
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menyebutkan bahwa kewenangan untuk mengelola sumber 

daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke 

arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk 

provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi 

untuk kabupaten/kota. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 

27 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014, maka mulai dari garis 

pantai hingga 12 mil laut menjadi kewenangan Pemerintah 

Provinsi. 

Sementara itu, Pemerintah Provinsi yang berciri kepulauan 

mendapatkan limpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat. 

Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 

23 Tahun 2014, bahwa selain melaksanakan kewenangan 

untuk mengelola sumber daya di wilayah laut, bagi Daerah 

Provinsi yang berciri kepulauan, Pemerintah Pusat menugaskan 

pelaksanaan kewenangannya di bidang kelautan. Penugasan 

baru dapat dilaksanakan apabila Pemerintah Daerah Provinsi 

yang berciri kepulauan tersebut telah memenuhi norma, 

standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah 

Pusat. Mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria, UU No. 

23 Tahun 2014 mengamanatkan pengaturan dalam bentuk 

Peraturan Pemerintah. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka pengesahan UU No. 23 

Tahun 2014 masih menyisakan permasalahan, yaitu: 

1. Ketidakjelasan kewenangan Kabupaten/Kota dalam 

pengelolaan sumber daya di wilayah laut. 

2. Ketidakjelasan pembagian fungsi dan peran antara 

Pemerintah Provinsi dan Pemeriantah Kabupaten/Kota 

dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau 

kecil. 

Ketidakjelasan ini akan menimbulkan ketidakpastian 

hukum, sehingga diperlukan kebijakan, yaitu: 

1. Perlu segera diterbitkan Peraturan Pemerintah yang 

mengatur pemberian kewenangan kepada provinsi terkait 

pengelolaan wilayah pesisir. 

2. Perlu penyesuaian norma di dalam UU No 1 Tahun 2014 

dengan UU No 23 Tahun 2014 terkait dengan kewenangan 

pengelolaan wilayah pesisir. 
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Tabel 
 Matrik Perbandingan UU No. 32 tahun 2004 dengan UU No. 23 Tahun 2014 dalam Pengelolaan  

Sumber Daya di Wilayah Laut 

UU No. 32/2004 Revisi UU No. 23/2014 

Pasal 18 ayat (1) 

Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan 
kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah 

laut 

Pasal 27 ayat (1) 

Daerah Provinsi diberikan kewenangan untuk mengelola 
sumber daya laut yang ada di wilayahnya 

Pasal 18 ayat (3) 
Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di 

wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan 
kekayaan laut; 

b. pengaturan administratif;  

c. pengaturan tata ruang; 
d. penegakan hukum terhadap peraturan yang 

dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan 
kewenangannya oleh Pemerintah;  

e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan  

f. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara 

Pasal 27 ayat (2) 
Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya di 

wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan 

kekayaan laut diluar minyak dan gas bumi; 
b. pengaturan administratif; 
c. pengaturan tata ruang; 

d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan 
oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh 

Pemerintah Pusat; 
e. membantu memelihara keamanan di laut; dan 
f. membantu mempertahankan kedaulatan Negara 

Pasal 18 ayat (4) 

Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah 
laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 
12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke 

arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan 
untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah 

kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota. 

Pasal 27 ayat (3) 

Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya di 
wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 
12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pangkal ke arah laut 

lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. 
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4. Adanya multi tafsir terkait sanksi pidana terhadap tindak 

pidana yang sama  

Hutan bakau, padang lamun dan terumbu karang merupakan 

tiga ekosistem penting didaerah pesisir, terlebih lagi terumbu 

karang karena daerah ini merupakan tempat ikan dan biota laut 

hidup dan berkembang biak. Selain sumber manfaat dari sisi 

perikanan, terumbu karang juga memberikan nilai tambah dari 

sektor industri pariwisata dan juga  bermanfaat sebagai penyangga 

daerah pantai. Kepulauan Indonesia memiliki luas terumbu 

karang mencapai 50.867 km persegi atau sekitar 18 % dari total 

terumbu karang dunia. Kemegahan terumbu karang Indonesia 

tersebut sayangnya tidak diiringi dengan pemeliharaan yang baik. 

Data terbaru (2012) Pusat Penelitian Oseanografi LIPI mengungkap 

hanya 5,3% terumbu karang Indonesia yang tergolong sangat baik. 

Sementara 27,18%-nya digolongkan dalam kondisi baik, 37,25% 

dalam kondisi cukup, dan 30,45% berada dalam kondisi buruk. 

Bahkan, setengah abad terakhir ini degradasi terumbu karang di 

Indonesia meningkat dari 10% menjadi 50%.6 

Mencermati kerusakan pesisir tersebut, maka eksploitasi 

terhadap sumber daya lingkungan di pesisir harus menjadi 

perhatian serius. Terhadap kondisi yang memprihatinkan tersebut 

diperlukan penegakan hukum dan peraturan perundang-

undangan yang jelas dalam pengelolaan sumber daya pesisir yang 

                                                           
6
 http://www.greenpeace.org/seasia/id/PageFiles/533771/Laut%20Indonesia%20dalam%20Krisis.pdf 
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komprehensif. Beberapa perbuatan yang mengakibatkan rusaknya 

ekosistem terumbu karang berupa: 

a. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat 

yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan 

lingkungannya; 

b. Penambangan dan pengambilan karang; 

c. Penangkapan yang berlebih; 

d. Pencemaran perairan 

e. Kegiatan pembangunan di wilayah pesisir; 

f. Kegiatan pembangunan di wilayah hulu. 

Terhadap maraknya perusakan wilayah pesisir khususnya pada 

terumbu karang, UU Nomor 27 Tahun 2007 telah mencantumkan 

pemidanaan terhadap pelaku perusakan tersebut. Pengaturan 

tersebut dicantumkan pada Pasal 73 UU Nomor 27 Tahun 2007 Jo 

UU Nomor 1 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 

(sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang 

dengan sengaja melakukan kegiatan menambang terumbu karang, 

mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi, menggunakan 

bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang 

mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang. Secara lebih 
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detail dapat dijabarkan bahwa perbuatan yang dapat diklasifikasikan 

sebagai pidana menurut pasal tersebut yaitu: 

a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan 

ekeosistem terumbu karang; 

b. mengambil terumbu karang di kawasan konservasi; 

c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan 

lain yang merusak ekosistem terumbu karang; 

d. menggunakan peralatan, cara dan metode lain yang merusak 

ekosistem terumbu karang. 

Dalam konteks ini penegakan hukum terkait dengan eksploitasi 

terumbu karang harus dilakukan dengan komitmen penuh. Namun 

demikian, penegakan hukum terhadap pidana perusakan terumbu 

karang tersebut berpotensi terhambat karena adanya 

ketidaksinkronan dalam hal kaitannya dengan pemidanaan terhadap 

perusakan wilayah pesisir antara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dengan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 

2009 tentang Perikanan. 

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa Pasal 73 UU Nomor 

27 Tahun 2007 Jo UU Nomor 1 Tahun 2014 telah mengatur 

pemidanaan terhadap perusakan pesisir, namun demikian perlu 

diperhatikan pula Pasal 84 UU Nomor 31 Tahun 2004 jo UU Nomor 

45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menyebutkan bahwa Setiap 

orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan 
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Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau 

pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan 

biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan 

yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber 

daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 

(enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu 

miliar dua ratus juta rupiah). Pengaturan Undang-Undang tentang 

Perikanan yang berpotensi dapat tidak sinkron dengan Undang-

Undang tentang Pesisir adalah pada norma 

penangkapan/pembudidayaan ikan yang membahayakan kelestarian 

sumber daya ikan dan/atau lingkungannya. Lingkungan yang 

dimaksud dalam Undang-Undang tentang perikanan tersebut 

termasuk pula terumbu karang dan ekosistem laut lainnya. 

Perbuatan perusakan terumbu karang sebagaimana halnya 

diatur dalam Undang-Undang tentang Pesisir sesungguhnya 

memiliki substansi objek yang sama dengan perbuatan penangkapan 

ikan yang merusak lingkungan sebagaimana halnya diatur dalam 

Undang-Undang tentang Perikanan yaitu terumbu karang beserta 

ekosistem laut lainnya namun demikian kedua Undang-Undang 

tersebut memberikan sanksi pemidanaan yang berbeda terhadap 

kedua perbuatan pidana yang dampak lingkungannya adalah sama. 

Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, 

pelaku perusakan sumber daya ikan dan laingkungannya (dalam hal 
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ini termasuk terumbu karang) dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 

1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Sedangkan 

pada Pasal 73 UU 27/2007 Jo UU N0 1/2014 menyebutkan bahwa 

pelaku perusakan terumbu karang “Dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 

pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) 

dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

Apabila seseorang melakukan penangkapan ikan dengan bahan 

peledak sehingga menyebabkan rusaknya ekosistem terumbu 

karang, maka dengan UU manakah dia bisa didakwa ? Antara UU 

Perikanan dan UU pesisir memiliki sanksi pidana yang berbeda 

untuk tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan yang sama 

terhadap terumbu karang. Hal ini menimbulkan ketidakpastian 

hukum dan mengganggu rasa keadilan masyarakat. Bukankah ada 

celah hukum yaitu pelaku perusakan terumbu karang dapat berdalih 

bahwa dirinya melakukan kegiatan perikanan, dengan harapan 

dirinya dipidana berdasarkan UU Perikanan karena sanksi 

pidananya lebih ringan dibanding UU Pesisir? 

 

B. Aspek Kelembagaan 

1. Konflik Kelembagaan Konservasi Perairan 

Pengesahan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 

No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
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Pulau Kecil berdampak terhadap kelembagaan dalam pengelolaan 

konservasi perairan. Menurut Pasal 78A UU No. 1 Tahun 2014, 

disebutkan bahwa kawasan konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-

undangan sebelum Undang-Undang ini berlaku adalah menjadi 

kewenangan Menteri. Adapun Menteri yang dimaksud dalam 

undang-undang ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.  

Pada bagian penjelasan dituangkan, bahwa yang dimaksud 

dengan "kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau 

kecil" termasuk Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 

yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dalam bentuk 

Taman Nasional/Taman Nasional Laut, Suaka Margasatwa Laut, 

Suaka Alam Laut, Taman Wisata Laut, dan Cagar Alam Laut, antara 

lain:  

a. Taman Nasional (Laut) Kepulauan Seribu;  

b. Taman Nasional Kepulauan Karimun Jawa;  

c. Taman Nasional (Laut) Bunaken;  

d. Taman Nasional (Laut) Kepulauan Wakatobi;  

e. Taman Nasional (Laut) Taka Bonerate;  

f. Taman Nasional Teluk Cenderawasih; dan  

g. Taman Nasional Kepulauan Togean  

Berdasarkan Pasal 78A UU No. 1 Tahun 2014, sudah 

semestinya dilakukan pengalihan kelembagaan pengelolaan ketujuh 

Taman Nasional Laut dan Kepulauan tersebut. Namun demikian, 
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hingga saat ini, ketujuh Taman Nasional Laut dan Kepulauan 

tersebut masih dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (KLHK) melalui PHKA. Landasan hukum yang digunakan 

KLHK adalah UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Tarik-menarik kepentingan 

kelembagaan dalam pengelolaan Taman Nasional Laut dan 

Kepulauan dikhawatirkan menimbulkan ketidakefektifan dalam 

pengelolaannya, sehingga diperlukan peralihan lembaga pengelola 

sesuai yang dimandatkan Undang-Undang. Tentu saja, peralihan 

kelembagaan tersebut harus disertai kesiapan kedua lembaga yang 

berada di bawah kementerian yang bersangkutan, yang dalam hal ini 

Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

 

2. Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan  

Penyidikan 

Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa:  

(1) Penyidik adalah : 

a. pejabat polisi negara Republik Indonesia; 

b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang 

khusus oleh undang-undang. 

Kemudian dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa: 

 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b 

mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang 
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menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan 

tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik 

tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. 

 

Terkait penyidikan dalam penegakan hukum di wilayah pesisir 

dan pulau-pulau kecil, mengacu pada UU No. 27 tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana 

diubah dengan UU No. 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 

27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil, dimana dalam Pasal 70 menyatakan bahwa:  

(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan 

tanggung jawabnya di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil, dapat diberi wewenang khusus sebagai 

penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana. 

(2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah penyidik pegawai negeri sipil. 

(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) berwenang: 

1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang 

adanya tindak pidana bidang kelautan dan perikanan di 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 
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2. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau 

keterangan tentang adanya tindak pidana Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 

3. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi 

atau tersangka dalam perkara tindak pidana Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 

4. melakukan pemeriksaan prasarana Wilayah Pesisir dan 

menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk 

melakukan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil; 

5. menyegel dan/atau menyita bahan dan alat-alat kegiatan yang 

digunakan untuk melakukan tindak pidana Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai alat bukti; 

6. mendatangkan Orang ahli yang diperlukan dalam 

hubungannya dengan tindak pidana Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 

7. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan; 

8. melakukan penghentian penyidikan; dan 

9. mengadakan tindakan lain menurut hukum. 

(4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan 

dimulainya penyidikan kepada penyidik pejabat Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 
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(5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil menyampaikan hasil 

penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat 

Kepolisian Negara Republik Indonesia.  

Ketentuan tersebut, bila dibandingkan dengan ketentuan dalam 

UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, kewenangan pendyidik 

terdegradasi, dalam Pasal 70 ayat (4) UU No. 31 Tahun 2004 

menyatakan bahwa kewenangan penyidik yaitu:  

a. menerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang 

adanya tindak pidana di bidang perikanan; 

b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi; 

c. membawa dan menghadapkan seorang sebagai tersangka 

dan/atau saksi untuk didengar keterangannya; 

d. menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga 

dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak 

pidana di bidang perikanan; 

e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau 

menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan 

tindak pidana di bidang perikanan; 

f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha 

perikanan; 

g. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di 

bidang perikanan; 

h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 

dengan tindak pidana di bidang perikanan; 
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i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan; 

j. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan 

dan/atau hasil tindak pidana; 

k. melakukan penghentian penyidikan; dan 

l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung 

jawab. 

Dalam UU No. 27 Tahun 2007, kewenangan penyidik PPNS 

tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan, memeriksa, 

menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang 

yang disangka melakukan tindak pidana di bidang tindak pidana di 

bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

Dalam pelaksanaannya menimbulkan kesulitan bagi PPNS yang 

diberi kewenangan khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lingkup 

tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisi 

dan Pulau-Pulau Kecil, dalam menjalankan tugasnya, sebagai contoh 

apabila ada sebuah kapal yang sedang menambang terumbu karang 

di wilayah pesisir yang menjadi kawasan konservasi, PPNS tidak 

dapat menangkap pelaku beserta kapalnya karena tidak memiliki 

kewenangan dalam Undang-undang 27 tahun 2007. 

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, diharapkan 

dalam revisi atau penggantian Undang-Undang 27 Tahun 2007, 

menambahkan kewenangan PPNS untuk menghentikan, memeriksa, 

menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang 
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yang disangka melakukan tindak pidana di bidang tindak pidana di 

bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

 

3. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat 

Menurut Pasal 18 B UUD RI Tahun 1945, eksistensi 

masyarakat hukum adat di negeri ini hanya akan dapat diakui 

apabila ada 3 syarat yang telah dapat dipenuhi.  Ketiga syarat itu 

adalah:  

(1) masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya itu masih 

hidup,  

Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya 

yang masih hidup harus memiliki wilayah dan paling kurang 

memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:  

a. masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam 

kelompok;  

b. pranata pemerintahan adat;  

c. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau  

d. perangkat norma hukum adat.  

(2) sesuaidenganperkembanganmasyarakat,  

Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya 

dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:  

a.  keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang 

berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang 
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dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-

undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan  

b.  substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh 

warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan 

masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan 

hak asasi manusia.  

(3) sesuai pula dengan prinsip Negara Kesatuan RI. 

Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak 

tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut 

tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik 

lndonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum 

yang:  

a.  tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan 

Republik lndonesia; dan  

b.  substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak 

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Nyata jelas konstitusi kita mengisyaratkan bahwa kepentingan 

negara, yang diidentifikasi pula sebagai kepentingan nasional 

sebagaimana yang harus dijaga oleh kekuasaan nasional yang 

sentral, tetaplah harus didahulukan.7 

                                                           
7SoetandyoWignjosoebroto,“Mempersoalkan Empat Syarat Pengakuan Eksistensi 

Hukum Adat”, https://soetandyo.wordpress.com/2010/08/03/mempersoalkan-empat-syarat-
pengakuan-eksistensi-hukum-adat/, Diunduh pada tanggal 8 Oktober 2015 pada jam 14.30 WIB.  

https://soetandyo.wordpress.com/2010/08/03/mempersoalkan-empat-syarat-pengakuan-eksistensi-hukum-adat/
https://soetandyo.wordpress.com/2010/08/03/mempersoalkan-empat-syarat-pengakuan-eksistensi-hukum-adat/
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1. Masalah bentuk peraturan perundang-undangan untuk 

pengaturan pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum 

adat oleh Negara. 

Pengakuan dan penghormatan Negara terhadap kesatuan 

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, diatur 

dalam undang-undang. Hal ini berarti bahwa baju hukum untuk 

sistem pengakuan dan pe0nghormatan masyarakat hukum adat 

dalam bentuk undang-undang. Selain merupakan perintah 

konstitusi, pengaturan “dalam undang-undang” ini karena materi 

muatan pengakuan dan penghormatan kesatuan masyarakat hukum 

adat terkait dengan hak asasi manusia. Bahwa melindungi hak-hak 

masyarakat hukum adat adalah sebagai hak asasi manusia agar 

dapat hidup aman, tumbuh, dan berkembang sebagai kelompok 

masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya 

serta terlindungi dari tindakan diskriminasi.8 

Ekstsitensi hukum adat telah mendapatkan pengakuannya 

dalam bnetuk undang-undang salah satunya melalui UU No. 5 tahun 

1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria. Pada Tahun 2014, 

Kemendagri mengeluarkan Peratruan Menteri Dalam Negeri Nomor 

52 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat 

Hukum Adat (selanjutnya disebut dengan Permendagri PPMHA).  

                                                                                                                                                                     

 
 8 Abdon Nababan, “Antara Usulan AMAN dan Versi Inisiatif DPR RI terhadap RUU 
tentang Pengakuan dan Perluindungan Hak-Hak Masayarakat Adat,” Makalah dibawakan pada 
Semiloka Konsolidasi Gagasan untuk Harmonisasi RUU Desa, RUU PPHMHA, dan RUU 
Pertanahan, yang diselenggarakan di Yogyakarta, 1 November 2013. 
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Menurut Permendagri PPMHA,  Masyarakat Hukum Adat itu: 

a. Warga Negara Indonesia yang memiiki karakteristik khas,  

b. Hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya,  

c. Memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan 

tempat tinggal,  

d. Terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan 

hidup, serta 

e. Adanya system nilai yang menentukan pranata ekonomi, 

politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu 

wilayah tertentu secara turun temurun. 

Selanjutnya yang dimaksud dengan Wilayah Adat adalah 

a. Tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta 

sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas 

tertentu,  

b. dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun 

dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur 

mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau 

hutan adat. 

f. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik 

yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku 

untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada 

nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun 

temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk 
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keadilandan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat 

hukum atau sanksi. 

Menurut Permendagri PPMHA, Gubernur dan Bupati/Walikota 

lah yang melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat 

hukum adat (Pasal 2 Permendagri PPMHA). Dengan demikian, 

wilayah laut dan pesisir yang diklaim sebagai wilayah adat, maka 

masyarakat hukum adat yang mengklaimnya tersebut harus telah 

mendapatkan pengakuan dari Gubernur dan Bupati/Walikota.  

Berdasarkan Permendagri PPMHA Pasal 4, PPMHA dilakukan 

melalui tahapan: 

a. identifikasi Masyarakat Hukum Adat;  

b. verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan  

c. penetapan Masyarakat Hukum Adat.  

Identifikasi dilakukan  Bupati/walikota melalui Camat dengan 

melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat 

(Pasal 5). Identifikasi dilakukan dengan mencermati:  

a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;  

b. wilayah Adat;  

c. hukum Adat;  

d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan  

e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat. 

  Hasil identifikasi tersebut dilakukan verifikasi dan validasi oleh 

Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota. Hasil verifikasi 

dan validasi, diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat 
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dalam waktu 1 (satu) bulan. Panitia Masyarakat Hukum Adat 

kabupaten/kotamenyampaikan rekomendasi kepada 

Bupati/Walikota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi. 

Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan  

masyarakat hukum adat berdasarkanrekomendasi Panitia 

Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah. 

  Dalam hal masyarakat hukum adat berada di 2 (dua) atau 

lebih kabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan  masyarakat 

hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah. 

  Menurut draft RUU PPMHA inisiatif DPR pertanggal 1 

november 2013, MHA memiliki karakteristik (Pasal 4): 

a. sekelompok masyarakat secara turun temurun 

b. bermukim di wilayah geografis tertentu 

c. adanya ikatan pada asal usul leluhur 

d. adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumberdaya 

alam 

e. memiliki pranata pemerintahan adat. 

f. Adanya tatanan hukum adat di wilayah adatnya. 

  Selanjutnya dalam Bab II Ruang Lingkup Pengakuan dan 

Perlindungan pada Pasal 5, mengatur cara melakukan PPMHA, yaitu: 

a. identifkasi MHA 

b. verifikasi MHA 

c. penetapan MHA. 



61 

 

  Baik idenifikasi, verifikasi maupun penetapan sebenarnya 

merupakan suatu tahapan bukan cara melakukan PPMHA. 

Dalam RUU PPMHA, identifikasi MHA dilakukan sendiri oleh MHA 

dan/atau Pemerintah Daerah. Identifikasi tersebut pali sedikit 

memuat data dan informasi mengenai:  

a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;  

b. wilayah Adat;  

c. hukum Adat;  

d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan  

e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat. 

Hal yang berbeda dengan Permendagri PPMHA adalah bahwa 

MHA tidak melakukan sendiri identifikasi MHA nya,sementara itu 

dalam RUU PPMHA hanya melibatkan Bupati/Walikota melalui 

Camat. Kedudukan MHA dalam tahapan identifikasi MHA bahwa 

cukup MHA sebagai pihak yang dilibatkan. 

Selanjutnya menurut RUU PPMHA, hasil identifikasi 

diverifiaksi dan divalidasi oleh Panitia MHA Kabupaten/Kota. Hasil 

verifikasi dan validasi diserahkan kepada Bupati/Walikota untuk 

mendapatkan penetapan dengan Keputusan Bupati. Jika hasil 

identifikasi tersebut berada di wilayah paling sedikit 2 kabupaten 

dalam 1 provinsi maka hasil identifikasi diserahkan kepada Panitia 

MHA Provinsi untuk dilakukan verifikasi. Hasil verifikasii Panitia 

MHA Provinsi diserahkan kepada Gubernur untuk mendapatkan 

penetapan hasil akhir dengan Keputusan Gubernur. Jika hasil 
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identifikasi tersebut berada di wilayah minimal 2 provinsi dalam 

maka hasil identifikasi diserahkan kepada Panitia MHA Nasional 

untuk dilakukan verifikasi. Hasil verifikasii Panitia MHA Nasional 

diserahkan kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan hasil 

akhir dengan Keputusan Presiden. 

Jika merujuk pada UU Desa Pasal 96, Pemerintah, Pemerintah 

Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan 

ditetapkan menjadi Desa Adat.   

Dalam penjelasan Pasal 96, Penetapan kesatuan masyarakat 

hukum adat dan Desa Adat yang sudah ada saat ini menjadi Desa 

Adat hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali. Selanjutnya dalam Pasal 

97, Penetapan Desa Adat memenuhi syarat:  

a. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya 

secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, 

genealogis, maupun yang bersifat fungsional;  

b. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya 

dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan  

c. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya 

sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota (Pasal 98 UU Desa).  Yang dimaksud dengan 

“Penetapan Desa Adat “ adalah penetapan kesatuan MHA dan Desa 

Adat yang telah ada untuk yang pertama kali oleh Kabupaten/Kota 
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menjadi Desa Adat dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

(penjelasan Pasal 7 ayat (4) huruf e UU Desa. 

Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada 

hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli 

yang ada di tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan 

masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas 

wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial 

yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

Desa berdasarkan hak asal usul. 

Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk 

berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau 

gabungan genealogis dengan teritorial. Yang diatur dalam Undang-

Undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang 

merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial  (Penjelasan 

Umum UU Desa). 

Mengacu pada data di atas maka persyaratan penetapan Desa 

sama dengan persyaratan pengakuan dan perlindungan masyarakat 

hukum adat sebagaimana amanat Pasal 18 B UUD NRI Tahun 1945 

sehingga jika untuk menetapkan Desa Adat dilakukan dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka penetapan pengakuan dan 

perlindungan MHA dilakukan dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota 
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3. Masalah terkait dengan perlu/tidaknya mendapatkan pengakuan 

terhadap masyarakat hukum adat terkait dengan hak-hak 

masyarakat adat di wilayah tersebut. 

Masyarakat hukum pada dasarnya hadir sebelum negara ini 

terbentuk. Hal ini berarti masyarakat hukum adat sebagai salah satu 

pembentuk negara ini. Oleh karena itu muncul pertanyaan apakah 

masyarakat hukum adat perlu mendapat pengakuan. Bahwa 

masyarakat hukum adat perlu mendapatkan pengakuan dari Negara. 

Hal ini mengingat kemungkinan masyarakat hukum adat yang 

dahulu masih hidup namun saat ini sudah punah. Kemungkinan 

lain adalah bahwa masyarakat hukum adat ada juga yang tidak 

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 

Kesatuan RI.  

Pengakuan dan perlindungan dari Negara itu tidak hanya 

bersifat deklaratif melainkan juga konstitutif sehingga pengakuan itu 

menimbulkan konsekuensi hukum. Terhadap perlindungan dari 

Negara secara konstitutif mengarah pada bagaimana negara menjaga 

dan mempertahankan hak-hak masyarakat hukum adat dari 

intervensi dari pihak lain.9 Pengakuan dan perlindungan 

masyarakatm bagi pemerintah dalam memenuhi hak-hak 

                                                           
9
Abdon Nababan, “Antara Usulan AMAN dan Versi Inisiatif DPR RI 

terhadap RUU tentang Pengakuan dan Perluindungan Hak-Hak Masayarakat Adat,” 

Makalah dibawakan pada Semiloka Konsolidasi Gagasan untuk Harmonisasi RUU 

Desa, RUU PPHMHA, dan RUU Pertanahan, yang diselenggarakan di Yogyakarta, 1 

November 2013. 
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masyarakat hukum adat serta sebagai dasar dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pengembangan program pemerintahan. 

 

C. Aspek Pelayanan Hukum 

1. Pengaturan Investasi Asing di Pulau Kecil 

Pulau kecil memiliki potensi ekonomi yang cukup besar 

untuk dimanfaatkan dalam membangun perekonomian 

nasional, salah satunya melalui investasi. Peluang investasi di 

pulau-pulau kecil masih terbuka, tidak hanya wisata bahari 

tetapi juga meliputi usaha perikanan dan kelautan, pertanian 

organik, peternakan, industri, permukiman, perkebunan, usaha 

pertambangan, transportasi, dan pelabuhan. 

Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa investasi di pulau-

pulau kecil tidak dilarang sepanjang sesuai dengan persyaratan 

yang telah ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun 2014. Menurut 

Pasal 26A ayat (1) UU No. 1 Tahun 2014, pemanfaatan pulau-

pulau kecil dan pemanfatan perairan di sekitarnya dalam 

rangka penanaman modal asing harus mendapat izin Menteri.  

Penanaman modal asing tersebut harus mengutamakan 

kepentingan nasional (Pasal 26A ayat 2). Pemberian izin oleh 

Menteri Kelautan dan Perikanan terlebih dahulu harus 

mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Wali Kota (Pasal 26 ayat 

3). Lebih lanjut, Pasal 26A ayat (4) memuat persyaratan izin 
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pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di 

sekitarnya, yaitu:  

a. badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas;  

b. menjamin akses publik;  

c. tidak berpenduduk;  

d. belum ada pemanfaatan oleh masyarakat lokal;  

e. bekerja sama dengan peserta Indonesia;  

f. melakukan pengalihan saham secara bertahap kepada 

peserta Indonesia;  

g. melakukan alih teknologi; dan  

h. memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi pada 

luasan lahan. 

Dengan demikian, investasi asing di pulau-pulau kecil 

bukanlah sesuatu yang dilarang, sepanjang investor mematuhi 

aturan yang telah ditetapkan. Khusus untuk pengalihan saham 

secara bertahap kepada peserta Indonesia dan luasan lahan 

dengan memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi 

diamanatkan untuk ditetapkan melalui Peraturan Presiden 

(Pasal 26A ayat 5). Oleh karena itu, diperlukan pengaturan 

mengenai investasi asing di Pulau-Pulau Kecil. 

Sebagaimana disebutkan di atas, hal penting yang harus 

diperhatikan, yaitu pengaturan Presiden tentang pengalihan 

saham secara bertahap kepada peserta Indonesia dan luasan 

lahan. Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan (PT) 
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dapat melakukan pengalihan saham dengan syarat sudah 

disetujui dalam rapat pemegang saham (RUPS). Bila dalam 

anggaran dasar perusahaan dicantumkan adanya keharusan 

menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya 

atau di internal, prioritas pertama hak untuk membeli saham 

ditawarkan secara internal baru kemudian ditawarkan kepada 

pihak eksternal (Pasal 57 UU No. 40 Tahun 2007) 

Dalam konteks penanaman modal terjadi pengalihan seluruh 

(100%) kepemilikan saham asing dalam perusahaan penanaman 

modal asing yang telah memiliki izin prinsip atau izin usaha dan 

sudah berbadan hukum (PT) kepada penanam modal dalam 

negeri sehingga seluruh modal perseroan menjadi modal dalam 

negeri, perusahaan wajib mengajukan izin prinsip atau izin 

usaha (Pasal 24 ayat (2) Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 

2009) dan status perusahaan berubah dari penanaman modal 

asing menjadi penanaman modal dalam negeri. Hal ini sesuai 

definisi penanaman modal asing (Pasal 1 ayat (3) Peraturan 

Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009) menyebutkan bahwa 

Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal 

untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia 

yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang 

menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang 

berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Jadi karena 



68 

 

modal asing tidak ada lagi yang tersisa maka perusahaan 

disebut penanaman modal dalam negeri. 

Demikian juga perusahaan penanaman modal dalam 

negeri mempunyai izin prinsip dan izin usaha sudah badan 

hukum (PT) terjadi perubahan dalam modal perseroan karena 

masuknya modal asing seratus persen (100%) atau hanya 

sebagian saja, wajib mengajukan izin prinsip atau izin usaha 

penanaman modal asing karena status perusahaan berubah dari 

penanaman modal dalam negeri menjadi penanaman modal 

asing. Jadi sekecil apapun modal asing masuk kedalam 

perusahaan penanaman modal dalam negeri akan mengubah 

status penanaman modal dari penanaman modal dalam negeri 

menjadi penanaman modal asing. 

Persyaratan utama proses pengalihan saham perusahaan 

penanaman modal asing atau dalam negeri adalah persetujuan 

seluruh pemegang saham mengalihkan atau menjual saham 

perusahaan kepada pihak lain yang dicatat kemudian 

didokumentasikan dalam RUPS. Bagi perubahan kepemilikan 

saham asing menjadisaham dalam negeri diperlukan surat 

pengantar dari BKPM dan permohonan diajukan kepada PTSP 

daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) karena kewenangan urusan 

penanaman modal dalam negeri ada di daerah. Untuk 

perubahan saham dalam negeri menjadi saham asing 

dilampirkan surat pengantar dari daerah sesuai kewenangannya 
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dan permohonan diajukan kepada PTSP BKPM karena PMA 

bukan kewenangan daerah. 

Perusahaan punya pertimbangan sendiri dalam kegiatan 

penanaman modal apakah memiliki atau tidak memiliki 

pendaftaran karena tidak butuh fasilitas fiskal atau memiliki 

izin prinsip karena membutuhkan fasilitas fiskal. Bagi 

perusahaan penanaman modal negeri berbadan hukum (PT) 

yang tidak memiliki izin prinsip atau belum memiliki izin usaha 

dan izin prinsip, kemudian melakukan perubahan penyertaan 

modal perseroan karena masuknya seluruh atau sebagian modal 

asing sehingga modal perseroan (PT) terdapat modal asing wajib 

melakukan pendaftaran penanaman modal asing sehingga 

status perusahaan menjadi perusahaan penanaman modal 

asing. Sedangkan perusahaan penanaman modal asing sudah 

berbadan hukum (PT) yang memiliki pendaftaran dan kemudian 

terjadi perubahan penyertaan modal perseroan karena 

keluarnya seluruh modal asing wajib melakukan pendaftaran 

dan status perusahaan berubah dari pma menjadi pmdn. 

Permohonan pendaftaran penanaman modal diajukan ke PTSP 

BKPM bagi PMA dan ke daerah bagi PMDN. 

Penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri 

yang mengubah penyertaan modal dalam perseroan yang 

tercantum dalam izin prinsip dan izin prinsip perluasan 

penanaman modal harus memiliki izin prinsip perubahan. Di 
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dalam Pasal 38 ayat (1) Perka BKPM No. 12 Tahun 2009 

digarisbawahi lagi perubahan penyertaan modal dalam 

perseroan yang wajib memiliki izin prinsip perubahan meliputi 

perubahan presentase kepemilikan saham asing serta 

perubahan nama dan negara asal pemilik modal asing. Lebih 

jelasnya bila yang berubah hanya jumlah presentase saham 

diantara pemilik saham asing dan nama pemegang saham serta 

asal negara berbeda wajib memiliki izin prinsip perubahan. 

Namun bila asal negara pemegang saham yang baru tidak 

berbeda cukup melaporkan saja di BKPM. 

Pada akhirnya setiap terjadi perubahan kepemilikan saham 

perlu dibuat akta perubahan yang mengubah modal perseroan. 

Perubahan akta perusahaan tersebut wajib disampaikan kepada 

Kementerian Hukum dan HAM paling lambat 30 hari sejak 

tanggal pencatatan pemindahan hak. Sementara itu, mengenai 

diperkenankan atau tidaknya para pemilik saham tersebut 

menjual seluruh saham ke warga negara asing ("WNA"), harus 

dilihat ketentuan dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (UU 25/2007) dan peraturan-peraturan 

pelaksananya. Ini karena penjualan saham ke WNA akan 

mempengaruhi komposisi kepemilikan saham warga negara 

Indonesia (“WNI”) dan WNA di perusahaan tersebut. Dimana 

dalam UU 25/2007 dan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 

tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26608/node/27
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26608/node/27
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yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal 

("Perpres 36/2010") diatur mengenai pembatasan kepemilikan 

asing dalam perusahaan di Indonesia. Pembatasan kepemilikan 

asing ini berlaku pada bidang-bidang usaha tertentu 

sebagaimana dijabarkan dalam Lampiran Perpres 36/2010. 

  Pasal 12 ayat (1) UU 25/2007 menyatakan bahwa pada 

umumnya semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan 

penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang 

memang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. 

Persyaratan inilah yang diatur lebih lanjut dalam Perpres 

36/2010. Perpres ini lazim dikenal dengan Perpres Daftar 

Negatif Investasi atau DNI. 

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) UU 25/2007, jenis-jenis 

bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing yaitu: 

a.   produksi senjata, mesin, alat peledak, dan peralatan perang; 

dan 

b.   bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup 

berdasarkan undang-undang. 

  Lebih rinci mengenai bidang usaha yang tertutup dan terbuka 

dengan persyaratan dapat dilihat dalam Lampiran I dan 

Lampiran II Perpres 36/2010.  Oleh karena itu, untuk 

menentukan apakah para pemegang saham WNI dapat menjual 

seluruh sahamnya kepada WNA, terlebih dahulu harus dilihat 

apakah bidang usaha perusahaan tersebut termasuk ke dalam 
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bidang usaha yang tertutup untuk asing, terbuka dengan 

persyaratan, atau justru tidak diatur. Jika tidak diatur 

mengenai pembatasan kepemilikan saham oleh asing, maka 

seluruh saham para pemegang saham WNI dapat dijual kepada 

WNA. 

Sebaliknya jika terdapat pembatasan berapa persen WNA 

boleh memiliki saham di perusahaan dengan bidang usaha 

tersebut, maka tidak seluruh saham dapat dijual kepada asing. 

Yang dapat dijual hanya sebatas maksimum saham yang boleh 

dimiliki oleh pihak asing berdasarkan Lampiran II Perpres 

36/2010. Dan jika bidang usaha tersebut tertutup untuk asing, 

maka saham tersebut tidak boleh dijual sama sekali kepada 

asing. 

Akan tetapi mengenai pembatasan kepemilikan asing ini 

(terbuka dengan persyaratan), tidak berlaku bagi perusahaan 

yang berlokasi di dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia 

No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan 

Dan Nonperizinan Penanaman Modal sebagaimana diubah 

dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Republik Indonesia No. 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 5 
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Tahun 2013 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan 

Nonperizinan Penanaman Modal (“Perka BKPM 5/2013”). 

Sedangkan mengenai perizinan, jika saham perusahaan 

tersebut dijual kepada asing, maka perusahaan tersebut 

menjadi perusahaan penanaman modal asing (“PMA”). Ini 

karena berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU 25/2007, penanaman 

modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan 

usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan 

oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal 

asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam 

modal dalam negeri. 

Sedangkan yang dimaksud dengan modal asing adalah modal 

yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara 

asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan 

hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki 

oleh pihak asing (Pasal 1 angka 8 UU 25/2007).  Dari pengertian 

tersebut dapat dilihat bahwa ciri dari perusahaan PMA adalah 

jika dalam perusahaan tersebut terdapat modal asing, baik 

seluruhnya maupun sebagian. 

Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Perka BKPM 5/2013, untuk 

memulai kegiatan usahanya, PMA wajib memiliki izin prinsip.  

Yang termasuk dalam “memulai kegiatan usaha” antara lain 

(Pasal 23 ayat (1) Perka BKPM 5/2013): 
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a) pendirian usaha baru, baik dalam rangka Penanaman Modal 

Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing, 

b) memulai kegiatan usaha dalam rangka Penanaman Modal 

Dalam Negeri atau Penanaman Modal Asing, sebagai akibat 

dari terjadinya perubahan pemilikan seluruh/sebagian modal 

perseroan dalam badan hukum, atau 

c) memulai kegiatan usaha di lokasi baru, untuk Penanaman 

Modal Dalam Negeri dengan bidang usaha yang merupakan 

kewenangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, sebagai 

akibat dari terjadinya perpindahan lokasi proyek. 

Ini berarti jika perusahaan tersebut menjual sahamnya 

kepada WNA yang mengakibatkan terjadinya perubahan 

pemilikan seluruh/sebagian modal perusahaan dan perusahaan 

tersebut menjadi perusahaan PMA, maka sebelum memulai 

usahanya, perusahaan tersebut wajib memiliki izin prinsip 

tergantung ketentuan setiap izin usaha yang berbeda-beda. 

Sebagai contoh Angka Pengenal Importir (“API”).  Dalam Pasal 31 

ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-

DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal 

Importir yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2012 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal 

Importir (“Permendag 27/2012”), dikatakan bahwa perusahaan 
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pemilik API-U atau API-P wajib melaporkan setiap perubahan 

yang terkait dengan data API-U atau API-P paling lama 30 (tiga 

puluh) hari sejak terjadi perubahan kepada instansi penerbit 

API. 

Perubahan tersebut meliputi (Pasal 31 ayat (2) Permendag 

27/2012): 

a.   perubahan bentuk badan usaha, susunan pengurus/direksi, 

nama dan alamat perusahaan serta Nomor Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP) atau surat izin usaha dari instansi 

terkait, Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP) dan/atau Nomor Surat Keterangan 

Domisili, untuk perusahaan pemilik API-U; atau 

b.   perubahan bentuk badan usaha, susunan pengurus/ 

direksi, nama dan alamat perusahaan dan Nomor Izin Usaha 

Industri (IUI) atau izin usaha industri lain dari instansi 

terkait, Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP) dan/atau Nomor Surat Keterangan 

Domisili, untuk perusahaan pemilik API-P. 

Melihat pada ketentuan itu, dapat dilihat bahwa 

perubahan pemegang saham tidak mengubah API dan tidak 

perlu dilaporkan. Oleh karena itu, perusahaan harus melihat 

pada peraturan masing-masing izin dan ketentuan yang 

tercantum dalam izin-izin tersebut. 
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2. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan  

Sesuai ketentuan dalam Pasal 16 UU No. 1 Tahun 2014, bahwa 

setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian 

perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara 

menetap wajib memiliki izin lokasi dan izin lokasi tersebut menjadi 

dasar pemberian izin pengelolaan. Ketentuan Pasal 16 ini merupakan 

perubahan dari Pasal 16 UU No. 27 Tahun 2007 yang mengatur 

mengenai Hak Penguasaan Perairan Pesisir (HP3) yang dianggap 

memberi keleluasan kepada investor asing dengan hak pengelolaan 

dan pengusahaan perairan atas izin pemerintah daerah setempat 

sehingga banyak pemda dengan mudahnya memberikan hak kelola 

itu kepada asing. Hal inilah menjadi salah satu materi gugatan yang 

diajukan oleh LSM terhadap UU No. 27 Tahun 2007 melalui Putusan 

MK No. 3/PUU-VIII/2010. Terdapat dua bagian penting dalam 

putusan tersebut yakni pertama, membatalkan keseluruhan pasal-

pasal yang terkait dengan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3); 

dan kedua, menilai Pasal 14 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2007 yang 

meniadakan partisipasi masyarakat pesisir dalam penyusunan 

rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan 

dinyatakan melanggar UUD 1945. 

Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU 

No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau 

Kecil semakin memberdayakan masyarakat lokal dan tradisional 

yang ditandai dengan masuknya unsur masyarakat adat dalam 
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inisiasi penyusunan rencana zona setara dengan pemerintah dan 

dunia usaha lainnya. Sebelum revisi, pengelolaan hanya melibatkan 

Pemda dan dunia usaha. Akibatnya banyak pulau terluar yang 

dikuasai asing selama ini karena izin yang mudah dikeluarkan oleh 

pemerintah daerah. Sehingga dengan undang-undang baru ini, izin 

ditarik ke pemerintah pusat. Selain itu sebelum revisi, investor asing 

mendapatkan keleluasaan dengan hak pengelolaan dan 

pengusahaan perairan (HP3) atas izin pemerintah daerah setempat. 

Akibatnya, banyak pemda dengan mudahnya memberikan hak kelola 

itu kepada asing. Dengan adanya putusan MK tersebut HP3 sudah 

diganti dengan izin lokasi dan izin pengelolaan. Meskipun UU No. 1 

Tahun 2014 ini telah mengubah konsep hak pengusahaan Perairan 

(HP3) menjadi perizinan, namun tetap ada privatisasi dan 

pengkaplingan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Konsep 

perizinan akan melalui dua tahap yaitu izin lokasi dan izin 

pengelolaan yang tetap akan mengeksploitasi sumber daya pesisir 

dan pulau-pulau kecil. Konsep perizinan tersebut tidak memastikan 

hak persetujuan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir 

terhadap pengelolaan sumber daya pesisir, dimana hal tersebut tetap 

melanggar UUD 1945 yang memandatkan bumi, air dan kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya dimanfaatkan utnutk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

Penerapan konsep perizinan untuk pemanfaatan wilayah pesisir 

diyakini akan memiliki dampak ekonomi yang signifikan karena pada 
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dasarnya akan menjamin kepastian hukum bagi dunia usaha untuk 

melalukan pemanfaatan perairan pesisir, terutama para investor. 

Terlebih dengan dukungan paket kebijakan ekonomi dari pemerintah 

yang memanjakan para investor. Komersialisasi wilayah perairan 

pesisir untuk tujuan akselerasi pertumbuhan ekonomi pun akan 

tercapai. Adanya jaminan kepastian hukum juga akan baik bagi 

perkembangan pembangunan pesisir di daerah yang selama ini 

cenderung minim investasi ekonomi akibat investasi di wilayah 

pesisir. Bisnis disektor pariwisata adalah salah satu contohnya. 

Pariwisata dapat memicu kegiatan ekonomi kreatif masyarakat lokal 

disamping dapat melestarikan budaya dan kearifan lokal. Dengan 

demikian, hal ini dapat menjadi salah satu solusi masalah 

kemiskinan yang kerap disandangkan kepada masyarakat pesisir 

seperti kelompok nelayan kecil.  

Dilihat dari kaca mata ekologi, konsep perizinan dalam UU No. 1 

Tahun 2014 jelas sangat pro-lingkungan. Pasal 17 UU ini 

menyebutkan bahwa izin lokasi wajib mempertimbangkan 

kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil selain 

masyarakat hukum adat, kepentingan nasional, dan hak lintas 

damai kapal asing. Artinya, usulan suatu kegiatan pembangunan 

tidak akan mendapatkan izin jika nyata-nyata dapat merusak 

lingkungan. Konsep perizinan pada sisi lain juga dimaksudkan 

untuk membatasi suatu kegiatan pembangunan agar tidak 

melampaui daya dukung lingkungan. Namun jika dikaji lebih 
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mendalam konsep perizinan dalam UU No 1 Tahun 2014 ini 

berpotensi mengkriminalisasi dan memasung kebebasan akses 

sumber daya masyarakat pesisir. Hal ini merujuk dari bunyi Pasal 71 

Ayat (1)  UU No. 1 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa 

pemanfaatan sumber daya perairan pesisir yang tidak sesuai dengan 

izin lokasi sebagai mana Pasal 16 Ayat (1) dikenai sanksi 

administratif. Memang dalam Pasal 18, izin pemanfaatan dapat 

diberikan kepada orang perseorangan warga Negara Indonesia dan 

atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. 

Namun apakah semua masyarakat pesisir mampu untuk 

mendapatkan izin? Fakta terhadap kekhawatiran ini adalah karena 

kebanyakan masyarakat pesisir nyatanya memang tidak mampu, 

baik secara ekonomi, sosial dan politik. Mereka tidak memiliki 

kekuatan yang sepadan jika dibandingkan dengan para pemilik 

modal. Mereka diyakini akan tersingkir dalam persaingan 

mendapatkan izin baik karena tidak tahan dengan birokrasi 

perizinannya maupun karena “dianggap” tidak lebih memberi 

keuntungan dibanding jika kapling wilayah pesisir diberikan kepada 

para investor kaya. 

Pasal 21 dan Pasal 22  UU No. 1 Tahun 2014 memberikan 

perlindungan bagi masyarakat hukum adat untuk dikecualikan dari 

kewajiban untuk memiliki perizinan baik izin lokasi maupun izin 

pengelolaan. Namun Pasal 21 tersebut mengesankan adanya 

persyaratan bertingkat. Di satu sisi memberikan keleluasaan kepada 



80 

 

masyarakat hukum adat untuk mengelola ruang penghidupannya, 

namun disisi lain membenturkannya dengan frase 

“mempertimbangkan kepentingan nasional dan peraturan 

perundang-undangan”, juga tidak ditegaskan definisi kepentingan 

nasional di dalam revisi UU Pesisir ini. Selain itu, masyarakat 

hukum adat diwajibkan untuk mendapatkan pengakuan status 

hukum dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Pengakuan status hukum masyarakat adat menjadi 

potensi masalah terkait dengan sifat pasif negara dalam melakukan 

pengakuan hukum. Terlebih Revisi UU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

tidak memandatkan kepada pemerintah untuk aktif melakukan 

pengakuan terhadap kesatuan hukum adat sebelum penerbitan 

perizinan. Kondisi ini sangat potensial untuk mengusir masyarakat 

adat dari wilayah atau ruang penghidupannya di pesisir dan pulau-

pulau kecil tanpa mendapat pengakuan status hukum masyarakat 

adat.Oleh karena itu, ketentuan mengenai syarat, tata cara 

pemberian, pencabutan, jangka waktu, luasan dan berakhirnya izin 

lokasi dan izin pengelolaan perlu segera diatur dengan Peraturan 

Pemerintah sebagaimana amanat Pasal 22C UU No. 1 Tahun 2014 

dengan tidak mengesampingkan keberadaan masyarakat lokal.  

 

3. Fasilitasi Perizinan 

Dalam Pasal 20 UU No. 1 Tahun 2014 dinyatakan bahwa 

pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi pemberian 
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izin lokasi dan izin pengelolaan kepada masyarakat lokal dan 

masyarakat tradisional. Artinya bahwa masyarakat lokal dan 

masyarakat tradisional tetap harus memperoleh izin pengelolaan 

wilayah pesisir meskipun itu untuk pemenuhan kebutuhan sehari-

hari.10 Meskipun difasilitasi oleh pemerintah, hal tersebut berarti 

telah melakukan pembiaran persaingan antara nelayan tradisional 

dengan pengusaha padahal kondisinya berbeda antara pengusaha 

dan nelayan /masyarakat lokal baik dari sisi aakses permodalan, 

teknologi maupun pengetahuan.  

Fasilitasi pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan tersebut 

hendaknya berupa kemudahan dalam persyaratan dan pelayanan 

cepat. Oleh karena itu perlu dibuat suatu kriteria masyarakat lokal 

dan tradisional yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang dan 

sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk 

pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.  

Pemerintah sesuai dengan kewenangannya  wajib memproses 

permohonan izin lokasi dan izin pengelolaan paling lama 7 (tujuh) 

hari sejak permohonan diterima secara lengkap dan wajib 

memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat lokal dan 

masyarakat tradisional terkait pemberian izin lokasi dan izin 

pengelolaan. Selain itu juga harus ditentukan lokasi pemrosesan izin 

                                                           
10

 Pasal 20 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2014 : Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang melakukan 

pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pulau-pulau kecil untuk pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari. 



82 

 

untuk masyarakat lokal dan masyarakat tradisional dengan tidak 

dipungut biaya.  

 

D. Aspek Budaya Hukum  

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran 

hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum penduduk 

suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. Faktor kesadaran hukum ini mempunyai peran penting 

dalam perkembangan hukum artinya semakin lemah tingkat 

kesadaran masyarakat, semakin lemah pula kepatuhan hukumnya. 

Sebaliknya, semakin kuat kesadaran hukumnya semakin kuat pula 

faktor kepatuhan hukum. Kesadaran hukum masyarakat yang pada 

gilirannya akan menciptakan suasana penegakan hukum yang baik, 

yang dapat memberikan rasa keadilan, menciptakan kepastian 

hukum dalam masyarakat dan memberikan kemanfaatan bagi 

anggota masyarakat. 

Pada dasarnya masyarakat Indonesia mengetahui dan 

memahami hukum, tetapi secara sadar pula mereka masih 

melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Ini berarti 

kesadaran hukum mempunyai pengaruh terhadap 

ketaatan/kepatuhan  hukum. Kesadaran hukum akan terwujud 

apabila ada indikator pengetahuan hukum, sikap hukum, dan 

perilaku hukum yang patuh terhadap hukum. Kesadaran hukum 

yang rendah atau tinggi pada masyarakat mempengaruhi 
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pelaksanaan hukum. Demikian halnya, ketaatan/kepatuhan  hukum 

terhadap aturan hukum di wilayah pesisir yang juga menunujukkan 

tingkat kesadaran hukum masyarakat di wilayah pesisir. . Kesadaran 

hukum masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil akan terwujud 

apabila ada indikator pengetahuan hukum, sikap hukum, dan 

perilaku hukum yang patuh terhadap hukum   

Di dalam masyarakat hukum adat, hukum adat lahir dari 

suatu kebiasaan yang tumbuh  dan berkembang dan dipertahankan 

dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena sifatnya yang 

tumbuh dan berkembang, maka hukum adat memiliki kemampuan 

menyesuaikan diri dan elastis. Dengan demikian, kesadaran hukum 

masyarakat hukum adat terhadap hukum adatnya dinilai relatif 

tinggi. Apabila seorang atau lebih melakukan pelanggaran terhadap 

aturan yang telah diakui bersama itu, maka lambat atau cepat akan 

menimbulkan kegoncangan-kegoncangan sosial ataupun 

disintegrasi.  

Sejalan dengan makin pesatnya pembangunan di segala 

bidang yang banyak menimbulkan persoalan-persoalan baru, maka 

terjadi tarik menarik antar kepentingan pelestarian sumberdaya 

alam di satu sisi dan eksploitasi sumberdaya alam untuk memenuhi 

sektor ekonomi di sisi lainnya. Di sisi lain kerusakan-kerusakan 

lingkungan yang diakibatkan oleh adanya kegiatan industri serta 

ekploitasi sumberdaya hayati menggambarkan tentang konsep 

penanganan pembangunan yang selaras antara kebutuhan ekonomi 
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dan kelestarian lingkungan di sisi lain. Pola pembangunan yang 

terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa adanya 

perhatian yang memadai terhadap karakteristik, fungsi dan 

dinamika ekosistem, merupakan faktor dari segala penyebab 

kegagalan/kerusakan fungsi ekosistem wilayah pesisir. pola 

pembangunan wilayah pesisir tidak lagi berorientasi pada 

pertumbuhan ekonomi semata. Namun didasari atas pola 

pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) dengan 

memperhatikan karakteristik, fungsi dan dinamika wilayah. 

Pemanfaatan wilayah pesisir yang semakin meningkat selain 

berdampak positif dalam peningkatan kesejahteraan dan 

kesempatan kerja, namun juga memiliki dampak negatif bila 

pemanfaatannya tidak terkendali.  

Dalam realitas yang terjadi, selain hukum formil yang 

mengatur pengelolaan sumberdaya alam laut dan pesisir, ditemukan 

juga aturan hukum adat. Hukum adat yang masih hidup dan 

berkembang dalam masyarakat hukum adat juga mengatur sistem 

pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah-wilayah 

laut dan pesisir. Nelayan dan pembudidaya ikan sebGi aubjek 

hukum yang memanfaatkan wilayah pesisir dan pualu-pulau kecil, 

lebih mematuhi hukum adat dibanding hukum formal.  

 

Kepatuhan Hukum Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulai Kecil 
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Pemanfaatan sumberdaya dan aktifitas pembangunan 

menimbulkan dampak terhadap lingkungan ekosistem pesisir dan 

pulau-pulau kecil. Dampak tersebut dapat berupa ancaman 

terhadap penurunan populasi, keanekaragaman biota, serta 

kerusakan ekosistem dan pantai. Jenis ancaman gangguan 

sumberdaya alam pesisir dapat dibedakan antara lain dari faktor 

penyebab, yaitu ancaman eksploitasi dan ancaman pencemaran 

serta kerusakan akibat pembangunan. Ancaman akibat kegiatan 

eksploitasi menyebabkan degradasi beberapa sumberdaya alam 

diantaranya kerusakan terumbu karang, penurunan populasi ikan, 

pengurangan habitat hutan bakau dan padang lamun. Kerusakan 

terumbu karang dan penurunan ikan karang disebabkan 

pengeboman karang. Penurunan ekosistem bakau disebabkan 

penebangan pohon dan pembukaan lahan tambak.  

Dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam di 

wilayah pesisir dan laut, antara pemerintah dan kesatuan 

masyarakat hukum adat memungkinkan terjadinya konflik, hal 

tersebut dapat diketahui salah satunya di Kabupaten Kepulauan 

Aru. Di wilayah ini, sering wilayah petuanan/ulayat masyarakat 

hukum adat dikuasai oleh nelayan atau para pengusaha besar atau 

yang memiliki modal besar dengan berbagai alat canggih, sehingga 

masyarakat hukum adat  sekitar wilayah pesisir dan pulau-pulau 

kecil menjadi sulit mendapatkan ikan dan sumberdaya laut lainnya. 

Para pengusaha perikanan yang memiliki modal besar karena 
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mengantongi izin dari pemerintah maka mereka dengan leluasa 

memasang rumpon di daerah yang berdekatan dengan wilayah 

tangkap masyarakat hukum adat, sehingga pada akhirnya 

sumberdaya ikan menjadi berkurang pada wilayah tangkap 

masyarakat hukum adat. 11 

Kasus-kasus lain yang menarik antara lain, yang terjadi di desa 

Ety, Kabupaten Seram Bagian Barat, dimana pengusaha mutiara 

dengan seenaknya mengkapling wilayah pesisir di wilayah 

petuanan/ulayat masyarakat hukum adat dan pada akhirnya 

dengan izin usaha yang dimiliki, melarang masyarakat hukum adat 

agar tidak boleh mendekati wilayah budidaya mutiara tersebut. 

Padahal sejak dahulu  wilayah tersebut merupakan sumber 

kehidupan bagi masyarakat nelayan tradisional untuk menghidupi 

keluarga mereka dari satu generasi ke generasi berikut. 

Di Pulau Benjina, Kabupaten Kepulauan Aru, masyarakat 

hukum adat  tidak lagi mempunyai akses untuk menyelam mutiara 

karena laut sekitarnya telah terkontaminasi dengan buangan sisa 

                                                           

11 Lili Halim, Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Hukum 

Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Pesisir Dan Laut, 

http://fhukum.unpatti.ac.id/artikel/hukum-pidana/364-perlindungan-hukum-

terhadap-hak-hak-masyarakat-hukum-adat-dalam-pengelolaan-sumber-daya-

alam-di-wilayah-pesisir-dan-laut, Diunduh pada tanggal 25 Mei 2015 

 jam 13.00  

 

 

 

http://fhukum.unpatti.ac.id/artikel/hukum-pidana/364-perlindungan-hukum-terhadap-hak-hak-masyarakat-hukum-adat-dalam-pengelolaan-sumber-daya-alam-di-wilayah-pesisir-dan-laut
http://fhukum.unpatti.ac.id/artikel/hukum-pidana/364-perlindungan-hukum-terhadap-hak-hak-masyarakat-hukum-adat-dalam-pengelolaan-sumber-daya-alam-di-wilayah-pesisir-dan-laut
http://fhukum.unpatti.ac.id/artikel/hukum-pidana/364-perlindungan-hukum-terhadap-hak-hak-masyarakat-hukum-adat-dalam-pengelolaan-sumber-daya-alam-di-wilayah-pesisir-dan-laut
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hasil produksi ikan. Akhirnya masyarakat hukum adat pasrah dan 

tidak dapat berbuat banyak sehingga akhirnya menjadi miskin 

diwilayah ulayat/petuanan laut yang kaya akan potensi sumberdaya 

alam. 

Kebijakan pemerintah yang memberi izin kepada para 

pengusaha tetapi kurang memperhatikan kepentingan masyarakat 

hukum adat terutama yang hidup di wilayah pesisir  maka  sudah 

tentu berdampak bagi kehidupan masyarakat hukum adat dan 

akhirnya mereka hidup dalam suasana ketidakpastian. 

Di pulau Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, terdapat seorang 

pengusaha dari Swizerland yang bergerak dalam kegiatan diving, 

yang mendapat izin untuk membangun cottage di atas sebuah 

tanjung di Desa Paperu. Karena laut dan terumbu karang disekitar 

pesisir pulau tersebut sangat indah dan menarik sehingga para 

nelayan tradisional dilarang untuk melaut disekitar tanjung tersebut 

dengan alasan terdapat ikan dan biota yang langka didunia. 

Keadaan demikian  menimbulkan ketidakseimbangan karena 

terdapat dominasi yang kuat dari pihak pemerintah. Pada hal secara 

konstitusional, komunitas masyarakat hukum adat diakui 

eksistensinya termasuk wilayah petuanan (ulayat) baik di laut 

maupun di darat.  Hal ini  mengandung makna bahwa pemerintah 

dalam berbagai kebijakan pembangunan terutama dalam bidang 

hukum, harus tetap konsisten dan memperhatikan eksistensi dan 
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hak-hak dari masyarakat hukum adat  sebagai suatu komunitas 

yang sudah ada sebelum negara terbentuk. 

Pengabaian terhadap hak-hak dan eksistensi masyarakat 

hukum adat akan menimbulkan ketidakseimbangan, sehingga dapat 

mengakibatkan berbagai gejolak dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. 

Di sisi lain, konflik juga muncul antara masyarakat hukum adat 

dengan subjek hukum di luar amsyaralkat hukum adat. Dalam 

prakteknya, konflik antara masyarakat hukum adat dengan subjek 

hukum di luar masyarakat hukum adat, lebih memilih menggunakan 

hukum adat sebagai solusi dalam settlement konflik mereka. Hal ini 

dikarenakan bahwa subjek hukum di luar masyarakat hukum adat 

menilai penyelesaikan konflik dengan menggunakan hukum formil 

lebih rumit dan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. 

Hal ini dikarenakan interaksi dengan hukum negara yang sarat 

dengan bentuk-bentuk formal, prosedur-prosedur  dan birokrasi. 

Penyelesaian dengan hukum adat yang bersumber dari tradisi yang 

didasarkan pada pengalaman turun temurun mampu memberikan 

solusi atas suatu konflik dengan cepat.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Arah pengaturan dan kebijakan dalam pembangunan 

hukum nasional terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir 

dan pulau-pulau kecil untuk mewujudkan kepastian 

hukum dan keberlanjutan pengelolaan di wilayah pesisir 

dan pulau-pulau kecil. 

2. Masih ada beberapa permasalahan terkait pengelolaan 

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, diantaranya: 

a. Aspek Materi Hukum: 

- Koordinasi antara Pasal 9 ayat (1) huruf e UU No 

1/2014 terkait dengan izin pengelolaan dan izin 

pengusahaan sebagaimana dalam  Pasal 8 PP No 

36/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di 

Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan 

Raya dan Taman  

- Wisata Alam; 

- Konflik antara UU No. 26/2007 tentang Penataan 

ruang terkait rencana rinci tata ruang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) UU 26/2007 

menjelaskan bahwa rencana rinci tata ruang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf 



90 

 

b ditetapkan dengan peraturan daerah dengan Pasal 

9 ayat (5) UU No. 27/2007 jo UU No. 1/2014 

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil yang juga ditetapkan melalui Peraturan Daerah; 

- Adanya perbedaan kewenangan dalam pengelolaan 

wilayah pesisir dan pulau pulau kecil antara UU No. 

27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan 

UU No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 

27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir 

dan Pulau-Pulau Kecil dengan UU No. 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

- Adanya multitafsir antara Pasal 84 UU No. 31/2004 

tentang Perikanan dengan Pasal 73 UU No. 27/2007 

Jo UU N0 1/2014 dimana adanya sanksi pidana yang 

berbeda terhadap tindak pidana yang mengakibatkan 

kerusakan yang sama terhadap terumbu karang. 

b.  Aspek Kelembagaaan: 

- Tumpang tindih lembaga pengelola kawasan 

konservasi. Secara hukum sudah diatur peralihan 

kawasan konservasi dari kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehuatanan ke Kementerian Kelautan dan 

Perikanan namun dalam prakteknya di lapangan 

masih dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan;  
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- Kewenangan penyelidikan dan penyidikan  

- Belum adanya pengakuan pemerintah terhadap 

masyarakat adat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, dalam arti perlu pengaturan 

masyarakat hukum adat yang tidak mendelegitemasi 

masyarakat hukum adat. 

c. Aspek Pelayanan Hukum: 

- Belum adanya pengaturan lebih lanjut terkait izin 

lokasi dan izin pengelolaan yang meliputi syarat, tata 

cara pemberian, pencabutan, jangka waktu, luasan, 

dan berakhirnya Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan; 

- Belum adanya pengaturan lebih lanjut terkait 

investasi asing di wilayah pesisir dan pulau-pulau 

kecil terutama terkait pengalihan saham dan luasan 

lahan; 

- Belum adanya pengaturan lebih lanjut terkait 

kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi 

pengurusan izin oleh masyarakat, dan tidak ada 

sanksi apabila kewajiban tersebut tidak 

dilaksanakan.  

d. Aspek Budaya Hukum: 

- Kepatuhan hukum terhadap hukum adat; Nelayan 

dan pembudidaya ikan lebih mematuhi hukum adat 

dibanding hukum formal. 
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3. Permasalahan tersebut diatas menimbulkan ketidakpastian 

hukum, mengganggu rasa keadilan masyarakat, 

pembebanan yang berlebihan pada anggaran daerah 

karena harus membuat dua Perda yang berbeda, konflik 

pengalihan kelembagaan yang berlarut-larut akan 

menimbulkan tidak efektif dan tidak efisiennya organisasi.  

Selain itu pengakuan terhadap eksistensi masyarakat 

hukum adat dapat semakin tergerus eksistesinya apabila 

tidak diberikan pengaturan yang seharusnya. Apabila 

pengaturan lebih lanjut terkait perizinan dan fasilitasi 

perizinan tidak segera ditetapkan maka dapat berakibat 

pada ketidakjelasan prosedur perizinan, ketidakjelasan 

pembagian kewenangan antara pusat dan daerah serta 

akan menghambat investasi. Bentuk 

fasilitasi/pemberdayaan masyarakat yang tidak 

memperhatikan kebutuhan masyarakat dapat merugikan 

kepentingan/keberadaan masyarakat lokal.  

 

B. Saran/Rekomendasi 

1. Dalam aspek materi hukum: 

- Perlu revisi/perubahan  Peraturan Pemerintah No 36 

Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di 

Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan 

Raya dan Taman Wisata Alam menyesuaikan dengan UU 
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No. 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan 

UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terkait izin pengelolaan 

dan izin pengusahaan  dalam rangka mewujudkan 

keadilan dan kepastian hukum.  

- Perlu sinkronisasi dan harmonisasi antara UU No. 27 

Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil dengan UU No. 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang  terkait rencana zonasi wilayah 

pesisir dan pulau-pulau kecil agar dilakukan 

penyempurnaan RTRWN yang mengintegrasikan tata 

ruang nasional secara komprehensif antara ruang laut 

dan darat.  

- Perlu revisi UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana telah 

diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

terkait pembagian kewenangan  pengelolaan wilayah 

pesisir dan pulau-pulau kecil menyesuiakan dengan UU 

No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah.Pengaturan rencana rinci tata ruang dalam 

suatu Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 24 UU Penataan Ruang  perlu diintegrasikan 

dengan ketentuan  Pasal 9 ayat (5) UU 27/2007 jo UU 
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1/2014 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil juga ditetapkan melalui Peraturan Daerah, karena 

Jangka waktu RTRW ataupun RZWP-3-K Pemerintah 

Daerah keduanya berlaku selama 20 (duapuluh) tahun 

dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) 

tahun sekali, Pasal 9 ayat (2) UU 27/2014 mengatur 

bahwa RZWP-3-K juga harus diserasikan, diselaraskan, 

dan diseimbangkan dengan RTRW pemerintah provinsi 

atau pemerintah kabupaten/kota, hal ini menegaskan 

bahwa keduanya seharusnya tidak perlu dibuat dengan 

dua format hukum yang berbeda (dua Perda).  

- Perlu ada perubahan sanksi pidana dalam UU Perikanan 

menyesuaikan dengan UU Pesisir dan Penguatan 

kapasitas Hakim dalam hal pengambilan Putusan terkait 

kerusakan ekosistem pesisir. 

 

2. Dalam Aspek Kelembagaan dan Aparatur : 

- Perlu segera dilakukan peralihan pengelolaan kawasan 

konservasi dari kementerian Kehutanan dan Lingkungan 

Hidup ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, agar 

organisasi dapat berjalan efektif, tidak berlarut larut 

dalam konflik kewenangan. 

- Perlu adanya pengakuan pemerintah terhadap 

masyarakat adat sesuai dengan peraturan perundang-
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undangan, dalam arti perlu pengaturan masyarakat 

hukum adat yang tidak mendelegitemasi masyarakat 

hukum adat. 

 

3. Dalam aspek Pelayanan Hukum: 

- Perlu segera ditetapkan pengaturan lebih lanjut terkait 

izin lokasi dan izin pengelolaan yang meliputi syarat, 

tata cara pemberian, pencabutan, jangka waktu, luasan, 

dan berakhirnya Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan juga 

pengaturan lebih lanjut terkait investasi asing di wilayah 

pesisir dan pulau-pulau kecil terutama terkait 

pengalihan saham dan luasan lahan; 

- Perlu diatur lebih lanjut kewajiban pemerintah untuk 

memfasilitasi pengurusan izin oleh masyarakat, dan 

penetapan  sanksinya apabila kewajiban tersebut tidak 

dilaksanakan.  

 

4. Dalam Aspek Budaya Hukum: 

- Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan 

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar tetap 

mengakomodasi hukum adat setempat mengingat 

kepatuhan hukum terhadap hukum adat oleh Nelayan 

dan pembudidaya ikan lebih kuat  dibanding terhadap 

hukum formal. 
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