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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Pengelolaan sumberdaya kelautan sudah sejak lama dilakukan oleh

Kementerian1 dan lembaga/instansi pemerintah, Institusi-institusi tersebut

mempunyai wewenang umum untuk melaksanakan perencanaan, program dan

kebijaksanaan termasuk pada wilayah laut, namun tugas pokok dan fungsi

sebagian besar institusi tersebut sesungguhnya bukan di bidang kelautan atau di

wilayah laut, seperti pertambangan, perhubungan, pertanian, kehutanan,

pertanahan, pertahanan, dan pariwisata,2 sehingga pendekatan yang digunakan

umumnya cenderung lebih berorientasi daratan, akibat dari orientasi tugas dan

wewenang yang lebih banyak berkaitan dengan daratan.3 Padahal sektor kelautan

mempunyai logika dan karakteristik pembangunan yang berbeda dengan sektor

non kelautan yang lebih berorientasi ke daratan. Seharusnya pembangunan

ekonomi Indonesia menggabungkan visi laut dan visi darat, sehingga seluruh

potensi ekonomi dapat dikembangkan secara terpadu.4

Pengelolaan sumber daya kelautan mempunyai perbedaan jika

dibandingkan dengan bidang yang ada didaratan misalnya kehutanan, terhadap

hutan dilakukan pengukuhan kawasan hutan untuk membedakan antara hutan

1Sebelumnya dilakukan oleh Departemen.

2Lihat Bambang Iriana Djajaatmadja, Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sumber Daya
Kelautan Dalam Kerangka Desentralisasi, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2005, h.
3.

3Ibid.

4Ibid, h. iii.
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negara dengan hutan hak, tidak demikian terhadap bidang kelautan. Merumuskan

rezim “property rights” di wilayah pesisir dan laut tidak semudah seperti

merumuskannya di wilayah hutan. Semasa pemerintahan Orde Baru status

pengelolaan wilayah pesisir dan laut tidak terlalu diurus, dapat dikatakan

pemerintah Orde Baru menerapkan rezim “common property” atau bahkan “rezim

open access” di wilayah laut, sehingga penguasaan dan pemanfaatan atas sumber

daya kelautan dimiliki dan dilakukan oleh siapa pun (perorangan dan badan

hukum) sepanjang mendapat izin dan membayar pungutan kepada pemerintah.5

Selanjutnya dikatakan oleh Rikardo Simatra:6

“Rezim penguasaan yang relatif longgar di wilayah pesisir dan laut berlangsung
dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik. Akibatnya,
pemerintah daerah mengambil sikap yang pasif dalam pengurusan pesisir dan
laut. Kebijakan daerah yang diberlakukan sepanjang pemerintahan Orde Baru tak
lebih dari hanya sekadar melaksanakan kewenangan delegatif. Hampir tidak ada
kebijakan daerah yang bersumber dari kewenangan atributif. Tidak heran apabila
hampir sebagian besar kebijakan daerah mengenai pesisir dan laut hanya
mengatur mengenai pemanfaatan. Sangat sedikit kebijakan daerah yang mengatur
mengenai perencanaan dan perlindungan. Terobosan-terobosan kebijakan sangat
minim dan hanya berlangsung di unit pemerintahan desa. Itu pun terjadi di
penghujung pemerintahan Orde Baru, saat dominasi kekuasaannya terus merosot.
Intinya, daerah tidak diberikan kewenangan untuk mengurus atau mengelola
sumber daya pesisir dan laut. Hasilnya, wilayah pesisir dan laut dipenuhi dengan
sejumlah problematika, mulai dari degradasi ekosistem sampai kemiskinan
masyarakat pesisir. Situasi ini memang merupakan hasil logis dari akumulasi
beberapa hal. Pertama, sentralisme pengelolaan pesisir dan laut telah membuat
pemerintah daerah tidak memupuk rasa tanggung jawab. Di sisi lain, pemerintah
pusat, selaku pemilik kewenangan, tidak memiliki kemampuan untuk memantau
dan mengendalikan pemanfaatan serta tidak terlalu mempunyai rasa memiliki
yang tinggi karena tidak menggantungkan hidupnya dengan sumber daya pesisir
dan laut. Kedua, orientasi pengelolaan sumber daya pesisir dan laut ditujukan
untuk mendatangkan pendapatan ekonomi. Dua hal di atas dilengkapi lagi dengan
penerapan doktrin sentralisme hukum (legal centralism) yang tidak terlalu

5Lihat Rikardo Simarta dan Denny Karwur, “Tinjauan dan Contoh Peraturan
Perundang-undangan Dalam Pengelolaan Pesisir Di Daerah” dalam, Menuju Harmonisasi
Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia, Jakarta, Coastal Resources
Management Projek/Mitra Pesisir, 2005, h. 351.

6Ibid, h. 352.
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memperdulikan keberadaan sistem hukum local (adat and customary laws) atas
pesisir dan laut.”

Berbagai peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan

pengelolaan sumber daya alam di bidang kelautan telah diundangkan oleh

pemerintah, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,kegiatan

diatur dalam Perundang-undangan tersebut umumnya bersifat sektoral7 dan

difokuskan pada eksploitasi sumberdaya tertentu. Undang-undang tersebut

terdikotomi untuk meregulasi pemanfaatan sumberdaya pesisir di darat saja atau

di perairan laut saja.8 Visi sektoral pengelolaan sumberdaya alam dan jasa-jasa

lingkungan pesisir, telah mendorong kementerian atau instansi terkait berlomba-

lomba membuat peraturan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pesisir sesuai

dengan kepentingannya.

Permasalahan hukum yang krusial, misalnya tumpang tindih antara

Undang-undang kehutanan, Undang-undang Lingkungan hidup, Undang-Undang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil, terkait masalah wilayah

konservasi, masing-masing Undang-undang tersebut memberikan kewenangan

pada kementerian kehutanan, kementerian kelautan dan perikanan juga

kementerian lingkungan hidup, tumpang tindih yang sama juga terjadi terkait

hutan bakau dan terumbu karang. Tumpang tindih antara Undang-undang Nomor

4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (LNRI Nomor 4

7Sektor-sektor tersebut antara lain meliputi sektor Pertanahan, Pertambangan, Perindustrian,
Perhubungan, Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Konservasi, Tata ruang, Pekerjaan
umum, Pertahanan, Keuangan, dan Pemerintahan daerah.

8Tommy H. Purwaka, “Karakteristik Hukum Peraturan Perundang-undangan Yang
Mengatur Pengelolaan Wilayah Pesisir” dalam, Menuju Harmonisasi Hukum Sebagai Pilar
Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia, Jakarta, Coastal Resources Management Projek/Mitra
Pesisir, 2005, h. 135.
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Tahun 2009-TLNRI Nomor 4959. Selanjutnya disebut UU Pertambangan) dengan

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil (LNRI Nomor 84 Tahun 2007-TLNRI Nomor 4739) serta

perubahannya yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan

Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir

dan Pulau-pulau Kecil (LNRI Nomor 2 Tahun 2014-TLNRI Nomor 5490.

Selanjutnya disebut UUPWP3K) terkait penambangan diwilayah pesisir dan lepas

pantai. Demikian juga dengan kewenangan daerah terkait pengelolaan sumber

daya kelautan.

Sedangkan mengenai Tata ruang laut nasional selain Undang-undang

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LNRI Nomor 68 Tahun 2007-

TLNRI Nomor 4725. Selanjutnya disebut UUTR), belum ada aturan yang secara

khusus mengaturnya. UUPWP3K secara subtansi lebih mengatur secara umum

untuk wilayah dan ruang laut sejauh 12 mil yang merupakan kewenangan

Propinsi, kemudian mengenai jaringan kabel dan pipa dasar laut secara khusus

belum ada yang mengatur, kecuali mengacu kepada UNCLOS 1982.

Terkait pengelolaan sumber daya kelautan sebagai konsekuensi dari

UNCLOS 1982, Indonesia dituntut untuk menyelesaikan hak dan kewajiban

dalam mengelola sumberdaya kelautan berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982,

antara lain menyelesaikan penataan batas maritim (perairan pedalaman, laut

teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen).

Selain itu masalah pengelolaan sumber daya kelautan tidak dapat

dilepaskan dengan permasalahan sumber daya alam, dilihat secara lebih luas
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sumber daya dibidang kelautan merupakan bagian dari agraria yang diatur dalam

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-pokok Agraria (LNRI Nomor 104 Tahun 1960-TLNTI Nomor 2043.

Selanjutnya disebut UUPA), yang menyebutkan “Seluruh bumi, air, dan ruang

angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh

negara”. Dengan demikian masalah agraria bukan hanya masalah didarat saja,

tetapi juga masalah air dan termasuk kelautan.

Pengelolaan kelautan bagian dari pengelolaan sumber daya alam, sehingga

pengelolaan sumber daya kelautan perlu untuk melihat dan menyesuaikan dengan

prinsip-prinsip yang ada dalam pengelolaan sumber daya alam, dengan demikian

perlu digali seperti apakah pengelolaan sumber daya kelautan yang berdasarkan

prinsip-prinsip hukum sumber daya alam (agraria dalam arti luas), termasuk

terkait masalah konsepsi penguasaan negara atas sumber daya alam, khusus

dengan sumber daya kelautan hal ini akan berkaitan juga dengan konsep

kedaulatan dan hak berdaulat.

Pembentukan hukum agraria menurut nasional Boedi Harsono telah

dimulai pada masa awal kemerdekaan sampai dengan tahun 1959 telah dibentuk

beberapa Panitia yang bekerja untuk menyusun hukum agraria nasional. Tanggal

14 September 1960, Rancangan UUPA disahkan oleh Presiden Soekarno menjadi

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

atau yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria.

Hukum agraria nasional bertujuan menciptakan kesejahteraan dan keadilan

sosial dengan langkah menata penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber
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daya alam, UUPA merupakan penjabaran Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia 1945 (Selanjutnya disebut UUDNRI 1945) yang

menyebutkan "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran

rakyat", UUPA hanya memuat asas-asas dan soal-soal pokok garis besarnya saja,

sebab itu disebut dengan Undang-undang Pokok, sedangkan pelaksanaannya akan

diatur dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Perundang-

undangan lainnya dibawah Undang-undang.9

Pasal 1 ayat (2) UUPA menyebutkan "Seluruh bumi, air dan ruang

angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Republik

Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang

angkasa Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional." Kemudian

disambung oleh ayat (3) "Hubungan hukum antara Bangsa Indonesia dan bumi,

air dan ruang angkasa termasuk dalam ayat 2 pasal ini adalah hubungan yang

bersifat abadi." Dari Pasal-pasal tersebut dapat terlihat bahwa setiap hasil bumi

Indonesia yang menjadi kekayaan alam, merupakan karunia Tuhan Yang Maha

Esa serta harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat

Indonesia secara berkeadilan dan berkelanjutan. Sumber Daya Alam harus

memberi manfaat bagi masyarakat secara adil dan berbagai pihak secara luas.

Pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia merupakan salah satu objek

penting dalam perencanaan politik agraria, politik hukum agraria yang

dirumuskan dalam perundang-undangan menghendaki bahwa segala sumber daya

9Lihat Muchsin, Imam Koeswahyono dan Soimin, Hukum Agraria Indonesia Dalam
Perspektif Sejarah, Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 2.
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baik itu bumi, air, ruang angkasa dan segala kekayaan yang ada didalamnya

adalah dimaksudkan untuk kemakmuran rakyat indonesia. Namun jika dilihat dari

implementasinya maka yang tampak adalah sumber daya selalu berada pada

pihak-pihak yang memiliki ekonomi kuat sebagai subjek pengelola yang

mengusahakan pemanfaatan dan eksplorasi, hal ini diperparah oleh keberadaan

Undang-undang sektoral yang kebanyakan menimbulkan konflik baik antara

UUPA dengan Undang-undang sektoral maupun antara Undang-undang sektoral

tersebut, hal ini terjadi juga pada pengelolaan sumber daya kelautan.

Selama ini pengaturan pengelolaan wilayah kelautan cenderung

eksploitatif, tidak efisien, dan tidak sustainable (berkelanjutan). Banyak faktor-

faktor yang menyebabkan ketidakefektifan pengelolaan sumberdaya pesisir ini,

antara lain ambiguitas pemilikan dan penguasaan sumberdaya, ketidakpastian

hukum, serta konflik pengelolaan, hal ini mendorong berbagai stakeholder untuk

mengeksploitasi sumberdaya wilayah pesisir dan kelautan secara berlebihan,

masing-masing mempunyai tujuan, target, dan rencana untuk mengeksploitasi

sumberdaya pesisir dan kelautan. Juga kecenderungan Pemerintah Daerah untuk

membuat peraturan daerah berdasarkan kepentingannya dalam meningkatkan

pendapatan asli daerah. Perbedaan tujuan, sasaran, dan rencana tersebut

mendorong terjadinya konflik dalam pengelolaan dan akan melahirkan

“ketidakpastian” hukum.

Membahas prinsip-prinsip hukum agraria selain mengacu pada UUPA

hendaknya melihat pada TAP MPR RI No. IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan

Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam (Selanjutnya disebut TAP IX th
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2001), Dalam konsideran TAP MPR tersebut dijelaskan beberapa permasalahan

yang melahirkan TAP, diantaranya (a) sumber daya agraria dan sumber daya alam

harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan

generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur; (b)

adanya persoalan kemiskinan, ketimpangan dan ketidakadilan sosial ekonomi

rakyat serta kerusakan sumber daya alam; (c) pengelolaan sumber daya agaria dan

sumber daya alam selama ini telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan,

ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya

serta menimbulkan berbagai konflik; (d) peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan pengelolaan sumber daya agraria dan sumber daya alam saling

tumpang tindih dan bertentangan; serta (e) pengelolaan sumber daya agraria dan

sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan harus

dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu dan menampung dinamika, aspirasi

dan peran serta masyarakat. TAP IX th 2001 dalam Pasal 3 menyebutkan

“Pengelolaan sumberdaya alam yang terkandung di daratan, laut dan angkasa

dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan.”

Pengaturan pengelolaan sumber daya kelautan dengan demikian harus

menyesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum pengelolaan sumber daya alam yang

ada dalam Tap MPR No. IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan

Pengelolaan Sumberdaya Alam tentu saja implementasi dan penerapannya harus

disesuaikan dengan karakteristik sumber daya kelautan. Dari latar belakang

tersebut peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul
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“PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN MENURUT HUKUM

AGRARIA”

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

a. Landasan filosofis pengelolaan sumber daya kelautan menurut hukum agraria.

b. Prinsip hukum pengelolaan sumber daya kelautan menurut hukum agraria

c. Implementasi Pengelolaan sumber daya kelautan dalam Perundang-Undangan

di Indonesia.

1.2. Tujuan Penelitian

Untuk menggali dan menemukan prinsip yang mendasari peraturan hukum

pengelolaan sumber daya Kelautan terutama menurut hukum agraria. Secara

khusus tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

a. Menganalisis dan menemukan Landasan filosofis pengelolaan sumber daya

kelautan menurut hukum agraria.

b. Menganalisis dan menemukan Prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya

kelautan menurut hukum agraria

c. Menganalisis dan menemukan Implementasi Pengelolaan sumber daya

kelautan dalam Perundang-Undangan di Indonesia.

1.3. Kegunaan Penelitian

a. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu

pengetahuan dan prespektif yang lebih komprehensif tentang pengelolaan

sumber daya kelautan menurut hukum agraria.
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b. Secara Praktis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan praktis bagi

praktisi yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya kelautan

menurut hukum agraria, juga sebagai masukan dan sekaligus memperkaya

bahan hukum dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum yang

muncul terkait dengan pengelolaan sumber daya kelautan dan agraria

dalam pembangunan.

1.4. Orisinalitas Penelitian

Di kalangan para ahli hukum juga muncul gagasan tentang pengelolaan

kelautan antara lain yaitu;

1.4.1. Dina Sunyowati,10 Menuliskan bahwa, implementasi konsep integrated

coastal management pada wilayah pesisir menurut hukum internasional

berhubungan dengan karakter khusus wilayah pesisir mengacu kepada

Agenda 2l- Chapter 17 Program (a). Indonesia mengimplementasikan

konsep integrated coastal management dengan menuangkannya dalam

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP3K).

Berlakunya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK

mengakibatkan konflik norma berupa benturan kepentingan dan tumpang

tindih wewenang di wilayah pesisir. Tata kelola kelautan sebagai bagian

dari Ocean Policy disusun dalam kerangka hukum pengelolaan wilayah

pesisir dengan menggunakan konsep integreted coastal management yang

menekankan pada sistem kewenangan kewilayahan/zonasi, dimaksudkan

10Dina Sunyowati, Kerangka Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir Berdasarkan Konsep
Integreted Coastal Management Dalam Rangka Pembangunan Kelautan Berkelanjutan, Disertasi,
Program Pasca Sarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 2008.
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sebagai upaya mengatasi konflik dalam pemanfaatan atau eksploitasi

sumberdaya pesisir yang berlebihan. Kerangka hukum pengelolaan

wilayah pesisir memadukan dan menyelaraskan antara aturan-aturan

hukum internasional, hukum nasional dan peraturan daerah untuk

mewujudkan pembangunan kelautan berkelanjutan.

Dina Sunyowati lebih lanjut menyarankan, konsep integrated coastal

management dan suistainable development hendaknya dituangkan

jugadalam undang-undang sektoral terkait yang mengatur mengenai

pengelolaan wilayah pesisir. Pengaturan mengenai Pengelolaan Wilayah

Pesisir, hendaknya ditindaklanjuti dengan penetapan penataan ruang

wilayah laut. Untuk itu sinkronisasi terhadap peraturan pengelolaan

wilayah pesisir sangat diperlukan dengan cara melakukan integrasi dan

koordinasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait lainnya

sehingga akan meminimalisir konflik norma dalam penataan ruang

wilayah pesisir. Kerangka hukum yang mengacu pada konsep integrated

coastal management dengan menyelaraskan antara aturan hukum

internasional dan hukum nasional dapat digunakan sebagai acuan dalam

evaluasi peraturan perundang-undangan yang berlaku baik Undang-

undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK maupun Undang-undang

Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemberdayaan

semua komponen, atau stakeholders di daerah, terutama marsyarakat adat

akan mengurangi konflik dalam pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah

pesisir.
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Penulis dalam rencana penelitian juga akan berangkat dari pengelolaan

kelautan, perbedaannya Dina Sunyowati meneliti bagaimana pengelolaan

wilayah pesisir dengan lebih mengacu pada hukum internasional,

sedangkan rencana penulis lebih menfokuskan pada pengelolaan kelautan

dalam perspektif hukum agraria.

1.4.2. Endang Retnowati11 menuliskan bahwa, belum ada Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota yang mendapatkan kewenangan mengelola Pelabuhan

Perikanan. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota hanya

sebatas membangun dan mengoperasikan Pelabuhan Perikanan serta

mengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berdasarkan Pasal 127 huruf c

dan Pasal 130 UU RI. No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi.

Menurut Endang, dalam UU RI. No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,

Pemerintah Daerah tidak hanya sebagai pelaksana (membangun dan

mengoperasikan) namun juga berkewenangan mengelola Pelabuhan Laut

yaitu jenis Pelabuhan Pengumpan dan Pelabuhan sungai/danau.

Pasal 14 ayat (1), (2), dan penjelasan ayat (2) UU RI. No. 32 tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur urusan wajib dan pilihan

yang didesentralisasikan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah

Kabpaten/Kota tidak disebutkan adanya Pengelolaan Pelabuhan Perikanan.

Yang disebutkan terkait urusan pilihan adalah Kelautan dan Perikanan,

sehingga dapat dikatakan terjadi adanya kekaburan norma. Selain itu

11Endang Retnowati, Kewenangan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Dalam Rangka
Otonomi Daerah, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,
Malang, 2011.
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adanya perbedaan sifat pemberian kewenangan dalam urusan perikanan,

jika dalam UU RI. No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

bersifat Desentralisasi maka dalam Undang-undang Perikanan bersifat

Pembantuan. Ditinjau dari tujuan otonomi daerah di Indonesia dan prinsip

keadilan yaitu pemberdayaan. Aturan yang tepat adalah Undang-undang

dan peraturan pelaksanaanya yang secara rinci mengatur urusan apa saja

yang meliputi bidang perikanan sehingga tidak menimbulkan kekaburan

norma dan tidak terjadi interpretasi yang tidak tepat.

Peneliti dalam rencana penelitian lebih berfokus pada kewenagan

pengelolaan kelautan khususnya terkait sumber daya kelautan berbeda

dengan Endang Retnowati pada objek kajian yang lebih menekankan

kepada kewenangan mengelola Pelabuhan Perikanan dengan melihat dari

tujuan otonomi daerah di Indonesia dan prinsip keadilan yaitu

pemberdayaan.

1.4.3. Serlock Halmes Lekipiow12 menulis Wilayah laut merupakan salah satu unsur

dari wilayah negara dan sekaligus menjadi entitas yang sangat penting bagi

ekssitensi negara itu sendiri.. Secara filosofis hakekat pengelolaan wilayah laut

dipahami sebagai perwujudan dari tujuan dan cita-cita pembangunan nasional

yakni untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana ditegaskan di

dalam ketentuan Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 dan ketentuan Pasal 33 ayat

(3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam hubungan dengan pengaturan wewenang

dalam pengelolaan wilayah laut, seyogyanya memperhatikan dua (2) prinsip

12Serlock Halmes Lekipiow, Pengaturan Wewenang Dalam Pengelolaan Wilayah Laut,
Disertasi, Program Pasca Sarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 2014.
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dasar yakni pertama, prinsip penguasaan negara terhadap SDA dalam pengelolaan

wilayah laut dan kedua, prinsip pengembangan dan penataan wilayah dalam

pengelolaan wilayah laut dalam kerangka mewujudkan pemanfaatan

berkelanjutan dan terpadu. Esensi wewenang pengelolaan berkaitan dengan aspek

filosofis dari hakekat pengelolaan wilayah laut. Oleh karena itu, kaidah atau

norma hukum sebagai dasar dalam perumusan norma hukum dalam konsep

wewenang pengelolaan seyogyanya didasarkan pada teori norma utamanya teori

tentang wewenang serta penggunaan konsep hukum yang berkaitan hak

pengelolaan dan konsep hukum yang berkaitan dengan hak kepemilikan yang

menyertainya serta konsep mengenai hak menguasai negara.

Perbedaan dengan penelitian ini ialah membahas penguasaan negara atas sumber

daya kelautan bagaimana Kewenangan pengelolaan sumber daya kelautan

dikaitkan dengan prinsip yang ada dalam hukum agraria, penguasaan,

kewenangan dan hak terkait pengelolaan sumber daya kelautan

1.4.4. Johan Erwin Isharyanto,13 menulis bahwa, ketentuan Pasal 18 ayat (1)

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan pengelolaan

sumberdaya di wilayah laut bagi daerah yang memiliki wilayah laut. Hal

tersebut pada arah praksis kemudian terjadi kesalahpahaman masyarakat

nelayan dalam menafsirkan rumusan pasal 18 tersebut berupa klaim

wilayah pengelolaan. Klaim tersebut dapat menimbulkan arogansi

kepemilikan, yang mana wilayah tersebut hanya akan dapat dikelola

ataupun dimanfaatkan oleh nelayan setempat. Kewenangan pengelolaan

13Johan Erwin Isharyanto, Desentralisasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Ikan,
Disertasi, Program, Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2012.
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wilayah laut sering dimaknai sebagai pemberian hak kepemilikan wilayah

laut sehingga terjadi 'pengaplingan' laut oleh daerah yang menimbulkan

sengketa antar daerah berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan

sumberdaya perikanan laut di daerah.Hakekat desentralisasi kewenangan

dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk sumber daya ikan

bermuara pada hak menguasai negara terhadap sumber daya alam dan

kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran

rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut negara merupakan organisasi

kekuasaan rakyat yang tertinggi.

Hakekat desentralisasi kewenangan dalam pengelolaan sumber daya ikan

sebagai pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan wawasan

nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya

berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan

mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup

bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan/atau pihak-pihak terkait dengan

kegiatan perikanan, secara berkelanjutan dan berkeadilan melalui

pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang

optimal serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Atas dasar hal tersebut maka diperlukan pengaturan desentralisasi

kewenangan untuk mengelola sumber daya ikan.

Perbedaan dengan penelitian ini ialah membahas penguasaan negara atas

sumber daya kelautan dengan perbedaan, jika Johan Erwin Isharyanto

meneliti bagaimana Kewenangan pengelolaan wilayah laut khususnya



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA … BASRI

16

penguasaan sumber daya perikanan laut antar daerah, penulis akan

mengkaji dalam konteks yang lebih umum terutama terkait masalah

kewenangan pengelolaan sumber daya kelautan dalam persektif hukum

agraria

1.5. Kerangka Konseptual

1.5.1. Hukum Agraria

Boedi Harsono membedakan pengertian agraria dalam tiga perspektif,

yakni arti agraria dalam arti umum, Administrasi Pemerintahan dan pengertian

agraria berdasarkan UUPA14

1) Pertama dalam perspektif umum, agraria berasal dari bahasa Latin “ager”
yang berarti tanah atau sebidang tanah.15“Agrarius” berarti perladangan,
persawahan, pertanian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994, Edisi
Kedua Cetakan Ketiga, Agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian,
juga urusan pemilikan tanah. Maka sebutan agraria atau dalam bahasa Inggris
“agrarian” selalu diartikan dengan tanah dan dihubungakan dengan usaha
pertanian. Sebutan agrarian laws bahkan seringkali digunakan untuk
menunjuk kepada perangkat peraturan-peraturan hukum yang bertujuan
mengadakan pembagian tanah-tanah yang luas dalam rangka lebih meratakan
penguasaan dan pemilikannya.

2) Kedua dalam perspektif Administrasi Pemerintahan, sebutan agraria di
lingkungan Administrasi Pemerintahan dipakai dalam arti tanah, baik tanah
pertanian maupun non pertanian. Tetapi Agrarisch Recht atau Hukum
Agraria di lingkungan administrasi pemerintahan dibatasi pada perangkat
peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum bagi
penguasa dalam melaksanakan kebijakannya di bidang pertanahan. Maka
perangkat hukum tersebut merupakan bagian dari hukum administrasi negara.
Adapun administrasi pertanahan meliputi baik tanah-tanah di daratan maupun
yang berada di bawah air, baik air daratan maupun air laut.

3) Ketiga dari perspektif UUPA. Biarpun tidak dinyatakan dengan tegas, tetapi
dari apa yang tercantum dalam Konsiderans, pasal-pasal dan penjelasannya,
dapatlah disimpulkan, bahwa pengertian agraria dan hukum agraria dalam

14Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2003, h. 8.

15Lihat juga, Urip Santoso, Hukum agraria & hak-hak atas tanah, Kencana, Jakarta,
2005, h. 1. (selanjutnya disebut Urip Santoso 2005)
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UUPA dipakai dalam arti yang sangat luas16 Pengertian agraria (menurut
UUPA) meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
Dalam batas-batas seperti yang ditentukan dalam Pasal 48, bahkan meliputi
juga ruang angkasa. Yaitu ruang di atas bumi dan air yang mengandung:
tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara
dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu.

A.P Parlindungan menyatakan bahwa pengertian agraria mempunyai

ruang lingkup, yaitu dalam arti sempit, bisa berwujud hak hak atas tanah,

ataupun pertanian saja, sedangkan Pasal 1 dan 2 UUPA mengambil sikap

dalam pengertian yang meluas yaitu, bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan

alam yang terkandung didalamnya.17 Pengertian ini sejalan dengan yang

tercantum pada Tap MPR No. IX th 2001, Pada Pasal (3) menyebutkan

“Pengelolaan sumberdaya alam yang terkandung di daratan, laut dan angkasa

dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan.”

Batasan agraria yang diberikan UUPA dalam ruang lingkupnya mirip

dengan pengertian ruang dalam UUTR. Menurut Pasal 1 angka 1 dinyatakan

bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan

ruang udata sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk

lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan

hidupnya.

16A.P Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria dilengkapi PP 40
dan 41 / 1996, Maju Mandar, Bandung,1998.

17Ibid.
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Dengan demikian UUPA mengambil pengertian agraria dalam

pengertian yang luas, maka ruang lingkup agraria (sumber daya alam) dapat

dijelaskan sebagai berikut:18

a. Bumi, Pengertian bumi menurut Pasal I ayat (4) UUPA adalah permukaan bumi
termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air.
Permukaan bumi menurut Pasal 4 ayat (I) UUPA adalah tanah.

b. Air, Pengertian air menurut Pasal 1 ayat (5) UUPA adalah air yang berada di
perairan pedalaman maupun air yang berada di laut wilayah Indonesia.

c. Ruang angkasa, Pengertian ruang angkasa menurut Pasal I ayat (6) UUPA adalah
ruang di atas bumi wilayah Indonesia dan ruang di atas air wilayah Indonesia.
Pengertian ruang angkasa menurut Pasal 48 (UUPA, ruang di atas bumi dan air
yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-
usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan
itu.

d. Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, Kekayaan alam yang terkandung
di dalam bumi disebut bahan, yaitu unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-
bijih dan segala macam batuan, termasuk batuan-batuan mulia yang merupakan
endapan-endapan alam.

Bumi, air dan ruang angkasa beserta kekayaan alam yang terkandung

didalamnya sangat terkait erat dengan hukum yang mengaturnya, pada Pasal 2 (1)

UUPA menyatakan “Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-

Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan

ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada

tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi seluruh rakyat

indonesia.”Berdasarkan Pasal tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa bumi, air

dan ruang angkasa bagian dari pengertian agraria dan pengaturannya masuk

kedalam wilayah hukum agraria, hukum agraria sendiri merupakan sekumpulan

hukum yang mengatur tentang agraria dimana didalamnya terdapat antara lain,

hukum tanah, hukum air, hukum ruang angkasa, hukum pertambangan.

18lihat juga Urip Santoso, Hukum Agraria; Kajian Konprehensif, Kencana, Jakarta, 2012,
h. 2-3. (Selanjutnya disebut Urip Santoso 2012)
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Menurut Soedikno Mertokusumo, Hukum Agraria adalah keseluruhan

kaidah-kaidah hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang

mengatur agraria.19 Bachsan Mustofa menjabarkan kaidah hukum yang tertulis

adalah Hukum Agraria dalam bentuk hukum undang-undang dan peraturan-

peraturan tertulis lainnya yang dibuat oleh negara, sedangkan kaidah hukum yang

tidak tertulis adalah Hukum Agraria dalam bentuk Hukum Adat Agraria yang

dibuat oleh masyarakat adat setempat dan yang pertumbuhan, perkembangan serta

berlakunya dipertahankan oleh masyarakar adat yang bersangkutan.20

Menurut Boedi Harsono,21 hukum agraria tidak selalu dipakai dalam

pengertian satu perangkat bidang hukum saja, hukum agraria merupakan suatu

kelompok dari berbagai hukum yang mengatur tentang hak-hak penguasaan atas

sumber-sumber alam, yang berupa lembaga-lembaga hukum dan hubungan-

hubungan hukum konkret dengan sumber-sumber alam, yaitu hukum tanah,

hukum air, hukum pertambangan dan hukum yang mengatur penguasaan unsur-

unsur tertentu dari ruang angkasa. Selain itu perlu diperhatikan lingkup hukum

dibidang agraria, tidak hanya mencakup hukum perdata tetapi juga hukum publik

dibidang administrasi Negara. Kelompok berbagai bidang hukum tersebut

mengatur antara lain:22

1) Hukum Tanah, yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah, dalam arti
permukaan bumi.

2) Hukum Air, yang mengatur hak-hak penguasaan atas air.

19Sudikno, dalam Urip Santoso 2012, Op cit, h. 5.

20Ibid.

21Boedi Harsono, Loc Cit.

22Ibid.
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3) Hukum Pertambangan yang mengatur hak-hak penguasaan atas hahan-bahan
galian yang dimaksudkan oleh Undang-undang Pokok Pertambangan.

4) Hukum Perikanan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang
terkandung di dalam air.

5) Hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa, mengarur
hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa yang
dimaksudkan oleh Pasal 48 UUPA.

Subekti dan Tjitrosoebono menyatakan, hukum agraria adalah keseluruhan

ketentuan hukum perdata, tata negara, tata usaha negara, yang mengatur hubungan

antara orang dan bumi, air dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara, dan

mengatur pula wewenang yang bersumber pada hubungan tersebut. 23

Pengertian Agraria sebagaimana yang tercantum di dalam UUPA, yaitu

didalam : (a) konsiderans "menimbang" huruf a dan "berpendapat" huruf a; (b)

pengaturan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 4, 5, 14, 16, 46, 47, 48; (c) penjelasan

Undang-Undang menyimpulkan pengertian sebagai berikut:

1) Kata “agraris” dipergunakan untuk menggambarkan corak dari susunan
kehidupan, termasuk perekonomiannya, rakyat Indonesia

2) Menteri yang diatur menyangkut pengolahan bumi, air dan ruang angkasa
termasuk kekayaan alam didalamnya.

3) Hak-hak yang diatur meliputi hak-hak atas tanah (sebagai lapisan permukaan
bumi termasuk yang berada di bawah air) dan tubuh bumi, juga hak guna air,
pemeliharaan dan penangkapan ikan serta hak guna ruang angkasa.

1.5.2. Sumber Daya Kelautan

Pasal 1 Angka (7) mencantumkan “Sumber Daya Kelautan adalah sumber

daya Laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui

yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan

dalam jangka panjang.” Dengan demikian sumber daya kelautan selalu terkait

dengan laut. Sedangkan laut ialah tempat berkumpulnya air (asin) yang sangat

23Subekti dan Tjitrosoedibjo, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1969
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luas yang memisahkan daratan, sedangkan lautan ialah laut yang sangat luas,

kelautan ialah hal-hal yang berkenaan dengan laut. Adapun lautan luas dikenal

dengan samudra. "laut" atau kadang disebut bahari telah dikenal oleh bangsa

Indonesia sejak dulu kala, kata bahari berasal dari bahasa Arab "bahaer" yang

artinya laut dan di Indonesiakan menjadi bahari. Adapun kebaharian adalah segala

sesuatu yang berhubungan dengan laut, dan kelautan.24

Pada umumnya ada perbedaan arti antara laut (sea) dan lautan atau

samudera (ocean). Umumnya terminologi laut mengacu pada wilayah perairan air

asin lebih yang kecil/sempit dan dangkal dibandingkan dengan samudera, dan laut

biasanya dikelilingi oleh daratan yang relatif berdekatan.25 Bangsa Eropa seperti

Inggris, Perancis, dan Belanda mengenal lautan atau samudera sebagai “ocean”.

Kata ocean berasal dari bahasa latin “oceanus”, atau anak surga dan bumi,

“oceanus” berasal dari kata Yunani kuno “okeanoe” untuk menyebut laut yang

memisahkan daratan Eurasia dari daratan Afrika, tetapi yang tidak termasuk

dalam kawasan Laut Tengah. Oleh karena itu, masyarakat dunia Barat menyebut

“Oceanography” atau “oceanografie” untuk ilmu yang mempelajari tentang

samudera atau lautan.26 Istilah kelautan secara umum berhubungan dengan

kegiatan di laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, badan air, landas

24Lihat Andi Iqbal Burhanuddin, The Sleeping Giant; Potensi dan Permasalahan
Kelautan, Brillian Internasional. Surabaya, 2011, h. 7.

25Rokhmin Dahuri, Keanekaragaman Hayati Laut Aset Pembangunan Berkelanjutan
Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. 13. (selanjutnya disebut Rokhmin Dahuri,
2003)

26Andi Iqbal Burhanuddin, Loc. Cit.



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA … BASRI

22

kontinen termasuk sumber kekayaan yang ada di dalamnya, kegiatan di

permukaan laut, dan ruang di atasnya.27

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014

tentang Kelautan (LNRI Nomor 294 Tahun 2014-TLNRI Nomor 5603)

selanjutnya disebut UU Kelautan, Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang

menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang

merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan

yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan

hukum internasional. Sedangkan kelautan disebutkan dalam Pasal 1 angka (2)

Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah

Laut yang meliputi dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan

Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

UUPA menjadikan laut sebagai bagian dari air dapat dilihat pada Pasal 1

ayat (1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat

Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. (2) Seluruh bumi, air dan ruang

angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah

Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan

ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional

Air menurut Pasal 1 ayat (5) adalah air yang berada di perairan pedalaman

maupun air yang berada di laut wilayah Indonesia. Hak atas air pengaturannya

juga termasuk dalam lingkup UUPA, Pasal 4 ayat (3) Selain hak-hak atas tanah

ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa. Dilanjutkan pada Pasal 47

27Ibid, h, 8.
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ayat (1) Hak guna-air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan/atau

mengalirkan air itu di atas tanah orang lain. ayat (2) Hak guna-air serta

pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Selain

itu terdapat istilah wilayah pesisir yang selalu dikaitkan dengan dengan wilayah

kelautan, selain pengertian istilah kelautan, dengan demikian juga ada baiknya

dikemukakan mengenai pengertian istilah Wilayah Pesisir (coastal area), yang

mungkin akan sering disebut dalam pembahasan mengenai sumber daya kelautan.

Hingga saat ini belum ada definisi wilayah pesisir yang baku.28 Rumusan yang

ada baru merupakan suatu kesepakatan umum, yaitu wilayah pesisir adalah suatu

wilayah peralihan antara daratan dan lautan.29

Mengenai sumber daya kelautan seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka

(7) UU Kelautan “Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut, baik yang

dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki

keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka

panjang.” Secara garis besar sumber daya kelautan (marine resources) dibagi

dalam tiga kelompok: (1) sumber daya dapat pulih (renewable resources), (2)

sumber daya tak dapat pulih (nonrenewable resources), dan (3) jasa-jasa

lingkungan (environmental services).30

28Rokhmin Dahuri, Jacub Rais, dan Sapta Putra Ginting, Pengelolaan Sumber Daya
Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, h. 5. (selanjunya
disebut Rokhmin Dahuri 2001)

29Ibid. h 6.

30Rokhmin Dahuri, et al, 2001, Op.cit, h. 77.
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Termasuk dalam kelompok sumber daya dapat pulih, antara lain, adalah:31

(a) Perikanan laut, baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap; (b)

Terumbu karang (coral reef); (c) Hutan bakau (mangrove); (d) Padang lamun dan

rumput laut (seagrass); dan (f) Bahan-bahan bioaktif (bioactive substances)

Sumber daya tidak dapat pulih (non-renewable resources) meliputi seluruh

sumber daya mineral dan geologi. Mineral terdiri dari tiga kelas yaitu kelas A

(mineral strategis: minyak bumi, gas alam, dan batubara), kelas B (mineral vital:

emas, timah, nikel, bauksit, bijih besi, dan cromite); dan kelas C (mineral industri:

meliputi bahan bangunan dan galian seperti granit, kapur, tanah liat, kaolin dan

pasir).32

Sedangkan jasa-jasa lingkungan (environmental services) meliputi fungsi

kawasan lingkungan pesisir dan lautan sebagai sarana rekreasi, media transportasi

dan komunikasi, sumber energi, sarana pendidikan dan penelitian, pertahanan

keamanan, penampungan limbah, pengatur iklim (climate regulator), kawasan

perlindungan (konservasi dan preservasi), dan sistem penunjang kehidupan serta

fungsi ekologis lainnya.33

Pasal 1 butir (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia(LNRI Nomor 44 Tahun 1983-TLNRI Nomor

3260) selanjutnya disebut UUZEE) menyatakan berikut: “(a). Sumber daya alam

hayati adalah semua jenis binatang dan tumbuhan termasuk bagian-bagiannya

31Ibid, h. 78-95.

32Ibid, h. 95.

33Ibid, h. 98.



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA … BASRI

25

yang terdapat di dasar laut dan ruang air zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; (b)

Sumber daya alam non hayati adalah unsur alam bukan sumber daya alam hayati

yang terdapat didasar laut dan tanah dibawahnya serta ruang Zona Ekonomi

Eksklusif Indonesia.” Dengan demikian Sumber daya kelautan dapat

diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu (a) sumber daya hayati (living

resources), dan sumber daya non-hayati (non-living resources).

1.5.3. Pengelolaan dan Penguasaan Sumber Daya Kelautan

Istilah pengelolaan merupakan terjemahan dari istilah management, yang

mencakup kegiatan-kegiatan perencanaan, penataan, pelaksanaan atau

pemanfaatan, dan pengawasan.34 Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1997

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 butir (2) undang-undang ini

mengemukakan perumusan tentang pengelolaan lingkungan hidup, yaitu:

“Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi

lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan,

pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian

lingkungan hidup”. Prinsip pengelolaan sumber daya alam, sesungguhnya sudah

ditetapkan dalam Deklarasi Stockholm 1972 (Declaration of the United Nations

Conference on the Human Environment). Prinsip 17 dari Deklarasi tersebut

menyinggung masalah pengelolaan sumber daya alam, dengan menyatakan:

“Appropriate national institutions must be entrusted with the task of planning,

34Bambang Iriana Djaatmika, Op. cit, h. 8.
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managing or controlling the environmental resources of States with a view to

enchancing environmental quality”.35

Pengelolaan sumber daya kelautan terkait langsung dengan dengan

wilayah negara terutama wilayah laut. Laut mempunyai karakteristik yang

berbeda dengan daratan laut tidak dapat dikuasai dan secara mutlak dipagari

secara permanen dan mendirikan bangunan dan menjaganya selama sehari

penuh.36 Laut tidak mungkin dipagari secara fisik sebagai tanda batas wilayah

atau pun diduduki sepanjang tahun sebagai penguasaan.37

Dari tahun 30 sebelum Masehi sampai tahun 117 sesudah Masehi

Kekasisaran Romawi menguasasi hampir seluruh pesisir laut tengah sehingga

secara “de facto” Kekaisaran Romawi dapat mengontrol sebagian besar laut

tengah sehingga bangsa Romawi menyebut laut tengah sebagai “Mare Nostrum”

atau laut kami. Dengan kekuatan dan pengaruh kekaisaran Romawi memberikan

keamanan bagi pelayaran dilaut tengah, perompak laut disingkirkan sehingga

prompakan dan perampokan dilaut tidak terjadi laut tengah menjadi aman dilayari

sehingga perdagangan romawi sangat maju.38 Kekaisaran Romawi menerapakan

laut sebagai hak bersama seluruh umat manusia atau “res communis omnius”,

walau dalam situasi tertentu diterapkan laut sebagai wilayah tertutup atau “mare

clausum” misalnya pada saat perang.

35Ibid.

36Lihat Wahyono Suroto Kusumo Projo, Indonesia Negara Maritim, Teraju, Jakarta,
2009, h. 30.

37Ibid

38Retno Windari et. al, Hukum Laut dan Zona-Zona Maritim, Badan Kordinasi Keamanan
Laut, Jakarta, 2009, h. 10.
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Dengan kemunduran kekuatan Kekaisaran Romawi demikan juga terhadap

penguasaan diwilayah laut juga mengalami kemunduran yang kemudian diisi oleh

negara-negara baru yang juga ingin menguasai dilautan, maka konsep “res

communnis omnius” diartikan sebagai kebebasan untuk menguasai wilayah laut

tertentu “res nullius”39, bahwa laut merupakan wilayah tak bertuan yang dapat

dimiliki oleh siapa saja yang mampu dan kuat menguasainya.

Pada abad ke-15 Spanyol dan Portugis adalah negara dengan kekuatan

maritim terkuat, dalam Traktat Tordesillas 1494, Spanyol dan Portugis membagi

kepemilikan wilayah laut antara keduanya dengan menetapkan garis demarkasi

sepanjang meridian atau garis bujur yang melewati sebelah barat Cape Verde di

lepas pantai Afrika. Garis demarkasi ini berjarak sama antara kepulauan Cape

Verde yang saat itu sudah dikuasai Portugis dan kepulauan yang ditemukan

Christopher Columbus pada pelayaran pertamanya yang diklaim sebagai milik

Spanyol, Semua daratan di Timur garis demarkasi adalah milik Portugis

sedangkan semua daratan di barat adalah milik Spanyol. Dengan demikian laut

menjadi wilayah tertutup bagi kekuasaan yang lain “mare clausum”. Namun

dengan munculnya kekuatan maritim baru Inggris dan Belanda keduanya menolak

konsep “mare clausum”, Hugo Grotius fisuf sekaligus ahli hukum Belanda pada

tahun 1609 menyatakan konsep kebebasan di laut atau “mare liberum” dalam

39Lihat Wahyono, h. 30., lihat juga Hasyim Djalal, Perjuangan Indonesia di Bidang
Hukum Laut, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Bina Cipta, Jakarta,
1979, h. 1.
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bukunya The Freedom of the Sea, bahwa semua negara bebas menggunakan

laut“.40

Hugo Grotius mengatakan dalam prinsip hukumnya, “bahwa semua

bangsa bebas berlayar di lautan dan tidak ada satu bangsa pun di dunia yang dapat

mengklaim hak kepemilikan atas lautan hanya karena para pelautnyalah yang

pertama kali berlayar di lautan tersebut”.41 Pernyataan Hugo Grotius ini kemudian

ditentang oleh seorang ahli hukum Inggris bernama John Selden yang menulis

buku berjudul “Mare Clausum” (1635), yang menegaskan sebuah doktrin bahwa

perairan di perbatasan pantai dengan Negara yang bersangkutan harus berada

dalam kedaulatan Negara tersebut.42

Dengan demikian jika diambil jalan tengah antara pendapat Hugo Grotius

dan John Selden maka terdapat wilayah laut yang tidak dapat dimiliki dan wilayah

laut yang bisa dimiliki. Teluk dan selat merupakan wilayah laut yang dapat

dimiliki, karena sifatnya yang mirip dengan sungai dan laut pedalaman yang

terkurung oleh daratan (inland sea).43 hal inilah yang kemudian mengarah kepada

konsep Laut Teritorial.

40Lihat Mochtar Kusumaatmaja, Hukum Laut Internasional, Bina Cipta, Jakarta, 1978, h.
28. (selanjutnya disebut Mochtar Kusumaadmaja 1978)

41Farthing, Bruce, Mark Brownrigg, Farthing on International Shipping, LLP London
Business of Shipping Series, 3rd Ed, 1997, dalam Retno Windari et. al, Hukum Laut dan Zona-
Zona Maritim, Badan Kordinasi Keamanan Laut, Jakarta, 2009, h. 13

42Retno Windari, Op cit, h. 13., lihat juga Moctar Kusumaatmaja, Pengantar Hukum
Internasional, Bina Cipta, Bandung, 1982, h. 13. (selanjutnya disebut Mochtar Kusumaadmaja
1982).

43Wohyono, Op cit, h. 32.
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Pembahasan masalah laut teritorial dalam suatu konvensi pertama kali

dilakukan dalam Konferensi Kodifikasi Den Haag 1930 yang dibawah naungan

liga bangsa-bangsa dihadiri delegasi dari 47 negara. Dalam Konferemsi ini

terdapat perdebatan tentang batas terjauh laut teritorial dan hak menangkap ikan

dari negara-negara pantai, yaitu ada yang menyatakan laut teritorial terjauh ialah 3

mil ada yang mengangap 6 mil dan ada yang 4 mil. Hindia belanda menganut

batas laut teritorial sejauh 3 mil laut menurut “Territoriale Zee en Maritime

Kringen Ordonantie 1939” yang dimuat dalam Staatsblad 1939 Nomor 442.

Batas laut teritorial sejauh 3 mil laut tersebut di gunakan juga oleh Negara

Indonesia namun kelemahan TZMKO yang mengatur mengenai wilayah laut

(perairan) di Wilayah Negara Republik Indonesia sejauh 3 mil laut, kemudian

pemerintah RI mengeluarkan pengumuman pada tanggal 13 Desember 1957 yang

dikemudian dikenal dengan nama Deklarasi Djuanda, menyatakan bahwa laut

teritorial Indonesia sejauh 12 mil laut. Kemudian pada tanggal 18 Februari 1960

dikuatkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

No. 4 tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (LN. 1960. No. 22) dengan maksud

agar klaim tersebut memiliki kekuatan hukum dan mengikat. Kemudian Peraturan

Pemerintah pengganti Undang-Undang tersebut diatas, dikukuhkan menjadi

Undang-undang No. 4 Prp. Tahun 1960 berdasarkan Ketetapan MPRS No.

XIX/MPRS/1966. Perubahan mendasar selanjutnya terhadap perairan Indonesia

yaitu UNCLOS 1982 dalam UNCLOS 1982 Lebar laut territorial yang dahulu

adalah 3 mil laut berdasarkan jarak tembakan meriam saat itu sekarang menjadi

12 mil.
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Terkait dengan laut teritorial Mochtar Kusumaatmaja44 menyatakan antara

lain bahwa penetapan batas laut teritorial merupakan tindakan sepihak yang

sepenuhnya menjadi wewenang suatu negara, namun untuk keabsahannya

menurut hukum internasional harus diperhatikan beberapa hal sebagai

pertimbangan pokok antara lain:

1. Eratnya hubungan laut teritorial dengan wilayah darat
2. Bagian-bagian laut terletak pada sisi dalam garis pangkal cukup erat

hubungannya dengan daratan untuk dapat tunduk pada ketentuan-ketentuan
negara perairan pedalam

3. Atas kepentingan-kepentingan ekonomi setempat yang khas didasarkan atas
adanya kebiasaan-kebiasaan yang cukup lama.

Indonesia pada 13 Desember 1957 mengeluarkan pernyataan yang dikenal

dengan "Deklarasi Djoeanda" antara lain berbunyi:

“Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang rnenghubungkan pulau-
pulau atau bagaian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik
Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar
daripada wilayah daratan Negara Republik lndonesia dan demikian merupakan
bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulalan mutlak dari
negara Repubtik Indonesia”

Pertimbangan lain yang mendorong Pemerintah Republik Indonesia

mengeluarkan pernyataan mengenai wilayah perairan Indonesia adalah:

1. Bahwa bentuk geografi Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri
dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri yang memerlukan
pengaturan tersendiri,

2. Bahwa penetapan batas-batas laut teritorial yang diwarisi dari pemerintah kolonial
sebagaimana temaktub dalam “Territoriale zee en Maritime Kringen Ordonantie
1939" Pasal I ayat (l) tidak sesuai lagi dengan kepentingan keselamatan dan
keamanan Negara Republik Indonesia.

3. Bahwa setiap negara yang berdaulat berhak dan berkewajiban untuk mengambil
tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk melindungi kebutuhan dan
keselamatan negaranya.45

44Moctar Kusumaatmaja, 1982, Loc cit.

45Ibid, h. 26.



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA … BASRI

31

Konsep deklarasi Djuanda tersebut memandang kepulauan Indonesia yang

terdiri atas wilayah pulau-pulau, wilayah perairan, serta dasar laut di dalamnya

sebagai suatu kesatuan historis, geografis, ekonomis, dan politis dikenal dengan

"Wawasan Nusantara", dituangkan dalam Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun

1960 tentang Perairan Indonesia (LNRI Nomor 22 Tahun 1960-TLNRI Nomor

22), yang diganti oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan

Indonesia (LNRI Nomor 73 Tahun 1996-TLNRI Nomor 3647) selanjutnya

disebut UU Perairan Indonesia. Wawasan Nusantara tersebut merupakan wawasan

kebangsaan yang mengetengahkan diteguhkannya asas Negara Nusantara

"archipelagic state".46

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses Untuk menemukan aturan

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab

isu hukum yang dihadapi.47 Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan

argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan

masalah yang dihadapi.48 Berdasarkan isu hukum yang dikaji, penelitian ini

diarahkan pada kekhasan ilmu hukum yang sifatnya normatif,49 sehingga tipe

penelitian disertasi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang

46Lihat Andi Iqbal Burhanuddin, Op cit, h. 62.

47Lihat Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, cet ke-5. 2009, h.
35.

48Ibid, h. 93.

49Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Gajah Mada
University Press, Jogyakarta, 2005, h. 1
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mengkaji ketentuan hukum positif tertulis secara sitematis terkait dengan

pengelolaan kelautan perspektif hukum agraria.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari,

Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), Pendekatan Konseptual

(Conceptual Approach), Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach),

Pendekata kasus (Cases Approach)50

Pendekatan Undang-undang (Statute Approach) dilakukan dengan

menelaah berbagai Undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu

hukum yang sedang ditangani. Untuk mengkaji dan menganalisis peraturan

perundang-undangan yang berlaku yang mengatur hukum agraria dan reforma

agraria di Indonesia, untuk mencari ratio logis dan dasar ontologis lahirnya

undang-undang tersebut. Untuk menggali kandungan filosofi yang ada

dibelakang peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang

pengelolaan sumber daya kelautan.

Pendekatan konseptual (conseptual approach), yakni dengan mengkaji

mengatur tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan prinsip hukum

agraria, prinsip hukum pengelolaan sumber daya kelautan, beranjak dari

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu

hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di

dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan

pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum

50Ibid.
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yang relevan dengan isu yang dihadapi serta sebagai sandaran dalam

membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Perbandingan (Comparative Approach) pendekatan ini dilakukan dengan

membandingkan suatu peraturan (terutama terkait pengelolaan sumber daya

kelautan dan pesisir) yang sama di antara Negara Indonesia dengan Negara

Amerika Serikat, melihat perbedaan dan persamaan di antara Undang-undang

tersebut, negara Amerika Serikat sejak tahun 1972 sudah mengatur mengenai

pengelolaan wilayah laut dan pesisir yang dimuat dalam Coastal Zone

Management Act of 1972. Sedangkan pendekatan kasus (case approach)

dengan melihat dan menelaah beberapa kasus dalam masyarakat dan Putusan

dari Mahkamah Konstitusi dilakukan untuk menelaah ratio decidendi, yaitu

alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada

putusannya, terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

1.6.3. Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi

mengenai apa yang seyogyanya diperlukan sumber-sumber penelitian yang

dapat dibedakan sumber-penelitian penelitian yang berupa bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer merupakan

bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri

dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

undang-undang dan putusan-putusan hakim, antara lain UUD NRI 1945, Tap

MPR No. IX th 2001, UUPA, UUPW3K, Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Nomor 244 Tahun 2014-TLNRI
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Nomor 5587) selanjutnya disebut UU Pemda, UU Perairan, Undang-undang

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perikanan (LNRI Nomor 118 Tahun 2004-

TLNRI Nomor 4433) dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang

Perubahan UU Perikanan (LNRI Nomor 154 Tahun 2009-TLNRI Nomor

5073) selanjutnya disebut UU Perikanan, UUZEE, UU Kelautan. Untuk

perbandingan Hukum antara lain yaitu, Coastal Zone Management Act of

1972 (Public Law 92-583, 16 U.S.C. 1451-1456) yaitu Peraturan perundang-

undangan yang mengatur wilayah pesisir dan laut di Amerika. Putusan

Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 3/PUU-VIII/2010.

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum

yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan

komentar-komentar atas putusan pengadilan, termasuk juga rancangan

Undang-undang Kelautan.51 Disamping itu juga menggunakan buku-buku

mengenai otonomi daerah dan buku-buku mengenai sumberdaya alam, sumber

daya kelautan serta buku-buku mengenai pembaharuan agraria sepanjang

mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

1.6.4. Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode bola

salju (snow ball method) dan prosedur identifikasi serta inventarisasi bahan-

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan sistem

kartu (card system) yang terbagi dalam tiga kartu yaitu kartu abstrak, kartu

51Ibid, h. 141.
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kutipan, dan kartu analisis.52 Terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul

dilakukan klasifikasi secara sitematis sesuai dengan rumusan masalah dan

tujuan penelitian. Klasifikasi dimaksudkan untuk melakukan pemilahan bahan

hukum sedasar dengan tema-tema analisis yang relevan.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Keseluruhan bahan hukum baik primer maupun sekunder yang

diperoleh selanjutnya diolah dengan melakukan kategorisasi sebagai

pengklasifikasian bahan hukum secara selektif. Keseluruhan bahan hukum

dikelompokkan berdasarkan kriteria yang cermat dan ketat sesuai dengan

perumusan masalah penelitian untuk dianalisis.

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan melalui proses penalaran

hukum (legal reasoning) yang logis sistematis. Penalaran hukum juga

bertumpu pada aturan berfikir yang dikenal dalam logika. Namun demikian

penggunaan logika dalam ilmu hukum mengandung ciri khas yang berkenaan

dengan hakikat hukum (the nature of laws), sumber hukum (the sources of

laws) dan jenis hukum (the kinds of laws).53

Selain itu terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan

pengelolaan kelautan dianalisis dengan menggunakan interpretasi yang

meliputi interpretasi gramatikal, dan interpretasi sistematis. melalui cara ini

diharapkan permasalahan dalam penelitian ini bisa dikaji dan dipecahkan

untuk mendapatkan jawabnya.

52Philipus M. Hadjon, Merancang dan Menulis Penelitian Hukum Normatif (Teori dan
Filsafat), Makalah, Tanpa Tahun, h.6.

53Irving M. Copi, Intreduction to Logic dalam Philipus M. Hadjon, Pengkajian Ilmu
Hukum Dogmatik (Normatif),Yuridika , No.6 Tahun XI November-Desember 1994.
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1.7. Pertanggung Jawaban Sistimatika

Sistematika rancangan penelitian ini terdiri atas 5 (lima) bab. Bab I,

Pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

peneltian, manfaat atau kegunaan penelitian, orisionalitas penelitian, kerangka

konseptual, metode penelitian tipe penelitian, pendekatan, bahan hukum dan

pendekatan yang digunakan, kajian pustaka dan pertanggung jawaban sistematika

dalam rancangan perbab. Bab II Landasan Filosofi Pengelolaan Sumber Daya

Kelautan Menurut Hukum Agraria. Membahas antara lain, dasar konseptual

penguasaan negara, konsepsi dan hakekat hukum agraria, konsepsi dan hakekat

sumber daya kelautan. Bab III, Prinsip hukum pengelolaan sumber daya kelautan,

membahas prinsip hukum, prinsip hukum agraria dalam UUPA, prinsip hukum

agraria dalam Tap MPR Nomor IX tahun 2001, dan Prinsip hukum pengelolaan

kelautan. Bab IV Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dalam

Perundang-undangan di Indonesia. Membahas ketentuan yang terkait dengan

pengelolaan sumber daya kelautan, kelembagaan dan kewenangan pengelolaan

sumber daya kelautan, peruntukan kawasan dan izin pengelolaan sumber daya

kelautan, pengelolaan sumber daya kelautan di negara-negara lain, dan konflik

dan putusan terkait pengelolaan sumber daya kelautan. Bab V Merupakan penutup

yang didalamnya terdiri atas kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.




