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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Konsep negara hukum di Indonesia secara konstitusional ada sejak
dideklarasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
NRI 1945), di dalam Penjelasan UUD NRI 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia
berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka
(Machtsstaat). Ciri-ciri umum negara hukum dapat ditemukan dalam UUD NRI 1945.
Pertama, pengakuan terhadap hak-hak dan kewajiban warga negara. Kedua, adanya
pembagian kekuasaan. Ketiga, setiap perbuatan atau tindakan pemerintah harus
berdasarkan hukum dan undang-undang. Keempat, adanya kekuasaan kehakiman yang
bebas.
Pembagian kekuasaan yang berlaku di Indonesia dalam hubungan antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah merupakan konteks pengertian yang
bersifat vertikal sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945
“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, dan daerah
Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan
Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”.
Selanjutnya hubungan Kewenangan antara Pusat dan Daerah diatur dalam undangundang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18 A ayat
(1) UUD NRI 1945)
Amanah konstitusi untuk diselenggarakannya otonomi seluas-luasnya dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada Undang-Undang No. 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014) dijabarkan lebih
lanjut di dalam Pasal 2 yang menyatakan NKRI dibagi atas Daerah Provinsi, dan Daerah
Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota. Selanjutnya Pasal 3 menegaskan
bahwa Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan Daerah dan masing-masing
mempunyai Pemerintahan Daerah.
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Menurut Bab I Ketentuan Umum UU No. 23 Tahun 2014, Pemerintah
Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom.

Sedangkan

Pemerintahan

Daerah

adalah

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 mengklasifikasikan Urusan
Pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan
konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (3)
menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 9 ayat (4) menyatakan urusan
pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan
Otonomi Daerah.
Urusan pemerintahan konkuren kemudian terbagi menjadi kewenangan Daerah
yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Salah
satu urusan Pemerintahan Pilihan tersebut meliputi kelautan dan perikanan (Pasal 11
ayat (1)).
Pasal 14 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan bidang kehutanfan, kelautan, serta energi dan sumber daya
mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Dalam Pasal 14 ayat (5)
disebutkan Daerah Kabupaten/Kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi
hasil dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dan pada ayat (5) selajutnya diatur penentuan Daerah Kabupaten/Kota penghasil untuk
penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas
wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah
perairan kepulauan. Bagaimana implementasi penyelenggaraan urusan pemerintahan
bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral yang hanya terbagi
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antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, sedangkan dalam hal penghitungan bagi
hasil kelautan terdapat porsi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota? Bagaimana
pelaksanaan kewenangan Daerah Provinsi di laut yang disebutkan di dalam Pasal 27
ayat (1) di mana Daerah Provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya
alam di laut yang ada di wilayahnya? UU No. 23 Tahun 2014 hanya mengatur wilayah
pengelolaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 27 ayat (3) di mana kewenangan pengelolaan laut Daerah Provinsi diatur
paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah
perairan kepulauan.
Dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2014, terjadi perubahan kewenangan
pengelolaan laut Provinsi yang semula 4-12 mil kini menjadi 0-12 mil, pengelolaan
perairan yang dilakukan sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota diambil alih
oleh Pemerintah Provinsi, salah satunya kewenangan zonasi laut yang dahulu 4-12 mil,
kini menjadi 0-12 mil. Sebelumnya zonazi laut 0-4 mil menjadi kewenangan Pemerintah
Kabupaten/Kota.
Dalam hal pembagian urusan bidang antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi
dan Daerah Kabupaten/Kota terkhusus pada sektor kelautan dan perikanan yang diatur
oleh Undang-Undang tidak terdapat pemberian kewenangan pengelolaan kepada
Daerah Kabupaten/Kota yang diambil alih oleh Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.
Terdapat anggapan bahwa pemberian kewenangan hanya kepada Pemerintah Daerah
Provinsi tidak sesuai dengan maksud diberikannya otonomi yang seluas-luasnya
kepada Daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta
masyarakat. Terlebih substansi penting dari otonomi daerah adalah pelimpahan
kewenangan dari Pusat ke Daerah secara politik dan ekonomi agar pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi berlangsung secara adil dan merata di Daerah.
Banyak masalah lain dapat muncul ketika hampir keseluruhan urusan daerah
diurus oleh Pemerintah Pusat. Contoh: dalam hal database pesisir dan pulau-pulau kecil
yang kewenangannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang sebenarnya dapat
diserahkan kepada Pemeritah Kabupaten/Kota yang wilayahnya akan dilakukan
3

pendataan. Di sisi lain, pembagian kewenangan yang tidak seimbang dapat
menurunkan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) dan juga ketika terjadi masalah di
daerah terkait berbagai kebijakan yang ditangani oleh Pusat, penanganannya semua
harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
Keresahan akan dampak negatif yang ditimbulkan UU Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, menyebabkan pemberian penguatan status kepada
posisi Pemerintah Daerah Provinsi sebagai kepanjangan tangan kekuasaan Pusat
sebagai suatu daerah otonomi melalui UU No. 23 Tahun 2014 dengan menarik urusanurusan yang selama ini ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan
alasan

gubernur

gagal

mencegah abuse

of

power dari

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota dan, terutama dalam masalah pertambangan, kelautan, dan
kehutanan, dan juga dengan alasan dampak negatif dari abuse of power tersebut yang
mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah akibat eksploitasi Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah mereka.
Kepentingan yang berorientasi pada kekuasaan politis dan penguasaan aset
daerah merupakan persoalan yang kerap mencuat dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Kepentingan tersebut juga dipengaruhi oleh rusaknya lingkungan (ekologi),
pertambahan penduduk (demografi), lapangan pekerjaan yang semakin sedikit (mata
pencaharian), lingkungan politik, perubahan teknologi dan perubahan tingkat
komersialisasi (pasar) yang pada tataran tertentu menimbulkan konflik.
Dalam hal pengelolaan kelautan dan perikanannya, terdapat alasan mengapa
daerah harus tetap terlibat dalam pengelolaannya, hal ini disebabkan karena daerah
tidak hanya menerima menjalankan kebijakan Provinsi dan Pusat saja karena yang
mempunyai

tempat/wilayah

pengelolaan

adalah

Pemerintah

Kabupaten/Kota.

Pendekatan penarikan semua kekuasaan/kewenangan ini merupakan resentralisasi
sebagian atau sentralisasi mikro yang pada kenyataannya menjauhkan masyarakat dari
pihak berwenang daerah (birokrasi) yang seharusnya menangani masalah-masalah
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yang ada di daerah. Paradoks mengenai jarak ini akan menyebabkan ketidakefisienan
dan hambatan bagi partisipasi publik dan pengawasan terhadap pemerintah. 1
Terhadap pengelolaan kelautan di daerah, terdapat empat tipe/rezim
kepemilikan SDA, yakni a. State property regimes, b. Public property regimes, c. Private
property regimes, d. Common property regimes (oppen acces). 2 Masing-masing rezim
kepemilikan atau penguasaan sumber daya ini turut menentukan bagaimana cara
pengelolaannya dilakukan, oleh karenanya pembagian kewenangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah hendaknya dilakukan dengan memperhatikan juga hak-hak
masyarakat adat khususnya hak ulayat laut (sea tenure)3 yang diakui secara
konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, terutama dalam pengaturan
pengelolaanya yang saat ini mendapatkan pengaturannya dalam Pasal 29 ayat (5) UU
No.23/2014.
Dalam pengelolaan laut di daerah dalam kajian ini, penekanannya pada
penyesuaian regulasi yang terkait pengelolaan laut dengan UU No. 23 Tahun 2014.
Pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan belum tercapai di
Indonesia, bahkan hingga saat ini. Kekhawatiran potensi daerah dimatikan, serta
Kabupaten/Kota kehilangan modal penting bagi pembangunannya perlu mendapat
perhatian dan pengkajian. Oleh karena itu, diperlukan pola hubungan dan pembagian
kewenangan yang tepat antara Pemerintah Pusat dan Daerah agar dapat dihindari
fenomena atau ekses buruk akibat ketimpangan hubungan dan pembagian kewenangan
antara Pusat dan Daerah, hal ini sesuai dengan visi-misi Jokowi-Jusuf Kalla, Presiden
dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2015-2019 yang memasukkan tata
kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya diantara sembilan
cita-cita politik hukum “Nawa Cita”.
1

http://www.thejakartapost.com/news/2014/12/22/overcoming-problems-new-autonomy-era.html
diakses pada 12 Juni 2015
2
Daniel W. Bromley & Michael Cernea, World Bank Discussion Papers, The Management of Common Property
Natural Resources, hal. 11
3
Pasal 29 ayat (5) UUD NRI 1945 menyatakan strategi percepatan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) meliputi prioritas pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam di laut, percepatan
pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan
hukum adat terkait pengelolaan laut, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah Provinsi yang Berciri
Kepulauan.
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Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Badan Pembinaan Hukum Nasional
(BPHN) menganggap penting untuk melakukan kegiatan pengkajian hukum tentang
pembagian kewenangan Pusat dan Daerah dalam pengelolaan laut, mengingat kondisi
serta degradasi Sumber Daya Alam (SDA) Kelautan Indonesia memerlukan pengelolaan
yang tepat dan sesuai dengan bentuk NKRI namun dengan mempertimbangkan kondisi
kekhasan dan potensi daerah Indonesia guna kesejahteraan masyarakat.

B. Lingkup
Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 yang mengatur Kewenangan Umum di Bidang
Pengelolaan Laut dengan membandingkan kondisi existing dan kebutuhan regulasi ke
depan.

C. Identifikasi Masalah
1. Bagaimana penyelenggaraan pembagian kewenangan Pusat dan Daerah dalam
Pengelolaan Laut?
2. Bagaimana dinamika kewenangan Daerah yang diberikan predikat sebagai daerah
khusus dibandingkan dengan kewenangan daerah-daerah lainnya dalam Pengelolaan
Laut?
3. Bagaimana pola hubungan dan pembagian kewenangan Pengelolaan Keuangan Pusat
dan Daerah dalam Pengelolaan Laut ?
4. Bagaimana pola hubungan dan pembagian kewenangan yang tepat antara
Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai Nilai Pancasila dan Perjanjian Internasional?
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D. Tujuan dan Kegunaan Pengkajian
Pengkajian hukum bertujuan untuk mendapatkan pemikiran dari para teortisi
dan praktisi berkaitan dengan berbagai permasalahan hukum guna dijadikan bahan
awal

dalam

mendukung

pembentukan

peraturan

perundang-undangan

dan

pengembangan hukum.

Tujuan kegiatan pengkajian hukum:
1. Untuk mengetahui pembagian kewenangan Pusat dan Daerah khususnya terkait
pengelolaan laut yang selama ini telah dilaksanakan dan bagaimana kendalakendalanya.
2. Untuk mengetahui perbandingan kewenangan antara daerah khusus dan daerahdaerah lainnya terkait pengelolaan laut.
3. Untuk mendapatkan konsep yang ideal mengenai pola hubungan dan pembagian
kewenangan kewenangan yang tepat antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai
Nilai Pancasila dan Perjanjian Internasional.

Kegunan pengkajian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi teoritis
dan praktis, yaitu:
1. Manfaat teoritis yaitu memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum,
khususnya hukum tata negara yang menyangkut pembagian kewenangan Pusat dan
Daerah
2. Manfaat praktis yaitu memberikan masukan dalam mendukung pembentukan dan
pengembangan

peraturan

perundang-undangan

sebagai

bentuk

kebijakan

pemerintah, yang efektif dan berimbang dalam mengakomodasi kepentingan
masyarakat
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E. Metode Pengkajian
Pengkajian adalah kegiatan penuangan ide, gagasan, atau pendapat secara
tertulis dan sistematis berdasarkan metode ilmiah dari berbagai perspektif seperti
perspektif filosofis, yuridis, politis, sosiologis, serta ekonomi. Berbagai perspektif
tersebut tetap harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila sebagai rechtsidee
pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Pengkajian ini mempergunakan metode pendekatan normatif yuridis dan
bersifat deskriptif analitisyakni akan menggambarkan secara keseluruhan obyek yang
diteliti secara sistematis dengan menganalisis data-data yang diperoleh. Dalam
penelitian ini digunakan bahan pustaka yang berupa data sekunder sebagai sumber
utamanya. Data sekunder mencakup: (1) bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan
hukum yang mengikat, mulai dari Undang-undang Dasar dan peraturan terkait lainnya;
(2) bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum
primer; (3) bahan hukum tertier, yaitu yang memberikan petunjuk bahan hukum
primer dan sekunder, seperti kamus, buku saku, agenda resmi, dan sebagainya.
Peraturan perundang-undangan yang dikaji meliputi:
1. UUD NRI Tahun 1945
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23
Tahun 2014tentang Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
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F. Kerangka Konseptual
Dalam pengkajian ini definisi konseptual yang digunakan adalah sebagai berikut:
1. Kewenangan, yang dimaksud dengan kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) adalah: 1. hal berwenang; 2. hak dan kekuasaan yang dipunyai
untuk melakukan sesuatu.
2. Pembagian Kewenangan, yang dimaksud dengan pembagian kewenangan adalah
yang sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan UU No. 23 Tahun 2014, yakni
pemberian

kewenangan

untuk

mengatur

dan

mengurus

sendiri

Urusan

Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam
pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh
Perangkat Daerah.
3. Pemerintah Pusat, yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat adalah yang
sebagaimana dimaksud dalam UU No. 23 Tahun 2014, yakni Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia
yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan kewenangan pengelolaan laut adalah
yang sebagaimana dimaksud dalam UU No. 23 Tahun 2014, yakni kepala daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pengelolaan laut, yang dimaksud dengan pengelolaan laut adalah yang sebagaimana
dimaksud dalam UU No. 23 Tahun 2014, yakni pengelolaan sumber daya alam di
laut meliputi:
a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar
minyak dan gas bumi;
b. pengaturan administratif;
c. pengaturan tata ruang;
d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
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6. Kawasan Khusus, yang dimaksud dengan kawasan khusus dalam pengkajian ini
adalah yang sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014, yakni bagian wilayah
dalam Daerah Provinsi dan/atau Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat
khusus bagi kepentingan nasional yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

G. Jadwal Kegiatan Pengkajian
1. Maret 2015

: Pembuatan dan Penyusunan Proposal

2. April-Juli 2015

: Pencarian Data, baik Data Primer maupun Data Sekunder

3. Juli 2015

: Penyelenggaraan Focus Group Discussion

4. Juli- Oktober 2015

: Penyusunan Draft Laporan Akhir

5. November 2015

: Penyerahan Laporan Akhir

H. Personalia Tim Pengkajian
Adapun susunan keanggotaan Tim Pokja Pengkajian Hukum ini adalah sebagai
berikut:
Ketua

: Dr. Hadi Supratikta, S.H.

Sekretaris : Fabian Adiasta Nusabakti Broto, S.H.
Anggota :
1. Dr. M. Isnaeni Ramdan, S.H., M.H. (Dosen Hukum Tata Negara, FH. Univ. Pancasila
Jakarta
2. Ir. Rido Miduk Sugandi Batubara, M.Si (Direktur Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil,
Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan)
3. Abdul Halim (Sekretaris Jenderal KIARA)
4. Hajerati, S.H., M.H. (BPHN)
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5. Djamilus, S.H. (BPHN)
6. Sri Sedjati, S.H., M.H. (BPHN)
7. Eko Noer Kristianto, S.H., M.H. (BPHN)
Staf Sekretariat

: Febrianty Triwijayanti, S.H.

Narasumber Pokja : Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S.
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BAB II
TINJAUAN UMUM

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pengelolaan dalam

KBBI

berarti proses,

cara,

perbuatan

mengelola

dengan menggerakkan tenaga orang lain dan merumuskan kebijaksanaan dan tujuan
organisasi. Di sisi lain pengelolaan juga memberikan pengawasan pada semua hal
yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. zona
adalah daerah dengan pembatasan khusus atau kawasan. Dalam Doktrin TNI AL yang
diterbitkan tahun 2001, kata maritim diartikan berkenaan dengan laut atau
berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan. Pengertian yang lebih luas, selain
menyangkut sumber-sumber daya intern laut juga menyangkut faktor ekstern laut
yaitu pelayaran, perdagangan, lingkungan pantai dan pelabuhan serta faktor strategis
lainnya.
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. 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.
Pengelolaan zona maritim merupakan urusan pemerintah yang dibagi dengan
urusan Pemerintah Daerah dengan desentralisasi. Kemudian pengertian maritim
12

sendiri berdasarkan KBBI merupakan hal yang berkaitan dengan pelayaran dan
perdagangan di laut. UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan urusan kelautan dan
perikanan merupakan urusan pemerintah pilihan yang menjadi tugas pilihan
Pemerintah Daerah berkenaan dengan keadaan geografis daerah yang bersangkutan.
Berkaitan pula dengan politik luar negeri, pertahanan,dan keamanan yang termasuk
dalam urusan pemerintahan absolut (oleh Pusat). Penentuan batas wilayah laut
Indonesia dengan negara tetangga merupakan bidang politik luar negeri yang diurus
oleh Pusat. Pertahanan dan kemanan wilayah laut Indonesia juga diurus oleh
Pemerintah

Pusat.

Urusan

pengelolaan

zona

maritim

yang

termasuk

di

dalamnya angkutan, pelabuhan, galangan kapal, dan sebagainya dan perikanan
dikelola oleh Pemerintah Daerah, namun dalam pelaksanaannya terdapat batasanbatasan tertentu, seperti jarak dan hasil usaha.

1. Tinjauan Filosofis Maritim
Sebelum Deklarasi Djuanda, wilayah Negara Republik Indonesia mengacu
pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen
Ordonantie 1939 (TZMKO 1939). Dalam peraturan Zaman Hindia Belanda ini, pulaupulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau
hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal
asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut.
Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip
negara kepulauan (Archipelagic State) yang pada saat itu mendapat pertentangan
besar dari beberapa negara, sehingga laut-laut antarpulau pun merupakan wilayah
Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas.
Negara maritim adalah negara yang mampu memanfaatkan laut, walaupun
negara tersebut mungkin tidak punya banyak laut, tetapi mempunyai kemampuan
teknologi, ilmu pengetahuan, peralatan, dan lain-lain untuk mengelola dan
memanfaatkan laut tersebut, baik ruangnya maupun kekayaan alamnya dan
letaknya yang strategis. Oleh karena itu, banyak negara kepulauan atau negara
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pulau yang tidak atau belum menjadi negara maritim karena belum mampu
memanfaatkan laut yang sudah berada di dalam kekuasaannya. Sebaliknya, banyak
negara yang tidak mempunyai laut atau lautnya sangat sedikit. Jika Indonesia ingin
menjadi poros maritim dunia, terlebih dahulu Indonesia harus berupaya menjadi
negara maritim. Untuk menjadi Negara maritim, menurut Hasjim Djalal, Indonesia
harus mampu mengelola dan memanfaatkan kekayaan dan ruang lautnya, antara
lain: mengenal berbagai jenis laut Indonesia dengan berbagai ketentuannya;
mengenal dan menghormati hak-hak internasional atas perairan Indonesia; mampu
menghapus praktik ilegal dan mencegah segala macam bentuk pelanggaran hukum
di wilayah perairan Indonesia dan juga di daerah kewenangannya; mampu
menetapkan dan mengelola perbatasan maritim dengan negara tetangga dan
menjaga keamanannya; mampu menjaga keselamatan pelayaran yang melalui
perairan Indonesia; mampu memanfaatkan kekayaan alam dan ruang di luar
perairan Indonesia seperti di laut bebas dan di dasar laut internasional. Singkatnya,
negara maritim Indonesia selain harus mampu memanfaatkan semua unsur
kelautan di sekelilingnya untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa, juga
harus mampu menghadirkan kekuatan keamanan laut yang memadai, semacam sea
and coast guard, guna menjaga keamanan perairan Indonesia dari berbagai tindak
pelanggaran hukum.
Penerapan

otonomi

daerah

ditujukan

untuk

mendekatkan

proses

pengambilan keputusan kepada kelompok masyarakat yang paling bawah, dengan
memperhatikan ciri khas budaya dan lingkungan setempat, sehingga kebijakan
publik dapat lebih diterima dan produktif dalam memenuhi kebutuhan serta rasa
keadilan masyarakat akar rumput, itulah idealnya aktualisasi dari otonomi daerah.
Sebagaimana UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang lebih
popular disebut UU Otonomi Daerah/Otda pada tahun 2001, dan telah diperbaharui
dengan UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diperbaharui dengan UU
No. 23 Tahun 2014. UU ini merupakan tonggak baru dalam sistem pemerintahan
Indonesia.
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UU No. 23 Tahun 2014 ini terlahir dari pandangan bahwa negara Indonesia
(NKRI) yang mempunyai wilayah (kepulauan) sangat luas, lautan lebih luas dari
daratan, mustahil dapat dikelola dengan baik tanpa ada pembagian urusan antara
Pusat dan daerah dalam pengelolaan pemerintahan termasuk di dalamnya
pengelolaan laut. Melihat dari segi filosofis pembagian kewenangan Pusat dan
daerah dalam pengelolaan laut, atau pengelolaan zona maritim oleh Pusat dan
daerah, dengan keberadaan Indonesia yang secara geografis terletak di antara 2
samudera merupakan potensi yang dapat didayagunakan dengan prinsip
pembagian kewenangan Pusat dan daerah dalam pengelolaan laut/maritim, harus
mampu memanfaatkan laut, didukung dengan kemampuan teknologi, ilmu
pengetahuan, peralatan, dan lain-lain untuk mengelola dan memanfaatkan laut
tersebut, baik ruangnya maupun kekayaan alamnya serta letaknya yang strategis.
Pembagian kewenangan Pusat dan Daerah dalam pengelolaan laut dan zona
maritim ditujukan untuk mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada
kelompok masyarakat yang paling bawah, dengan memperhatikan ciri khas budaya
dan lingkungan setempat, sehingga kebijakan publik dapat lebih diterima dan
produktif dalam memenuhi kebutuhan serta rasa keadilan masyarakat.
Pembagian kewenangan Pusat dan Daerah dalam pengelolaan laut dan zona
maritim khususnya kewenangan Pusat di laut ditujukan untuk penguatan dan
pengembangan kemampuan pertahanan-keamanan nasional di laut, khususnya di
wilayah perbatasan. Memakmurkan kehidupan masyarakat di seluruh wilayah
perbatasan Indonesia melalui berbagai kegiatan pembangunan yang efisien,
berkelanjutan dan berkeadilan atas dasar potensi sumber daya dan budaya lokal
serta aspek pemasaran. Saat ini, ada beberapa kementerian dan lembaga yang
menangani sektor kelautan kerap diwarnai tumpang tindih dan tarik menarik
kepentingan. Ego sektoral lintas pemerintah mendominasi, sedang infrastruktur
kelautan tidak cukup untuk mengimbangi sektor lain sehingga laut semakin
tertinggal. Upaya mendorong tata kelola dan pembangunan kelautan harus dinilai
dari keberpihakan anggaran. Alokasi APBN dan alokasi APBD harus menambahkan
indikator yang diperluas untuk sektor kelautan. Selama ini tolak ukur alokasi
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anggaran mengacu pada luas daratan, jumlah penduduk, dan kontribusi ekonomi.
Pertimbangan ekonomi kelautan selama ini sudah tercantum dalam UU Kelautan.
Kemudian untuk mendukung visi Presiden Joko Widodo dibutuhkan pembangunan
di bidang maritim yang sesuai dengan kemampuan lingkungan daerah masingmasing, yang akan lebih baik jika Pemerintah Daerah yang mengelola zona maritim.
Pengelolaan laut dan zona maritim oleh Pemerintah Daerah, diperlukan
mengingat efektifitas dan efisiensi keuangan negara dan kinerja SDM terkait.
Pemberian kewenangan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan
sumber daya manusia yang dapat berkompeten dalam bidang kemaritiman agar
sesuai

dengan

budaya

masyarakat

lokal

masing-masing

daerah.

Serta

pengembangan teknologi yang dapat disesuaikan dengan kemampuan lingkungan
daerah terkait, mengingat Pemerintah Daerah lebih memahami kebutuhan daerah
terkait dan pengaturannya yang lebih sesuai.
Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah
untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan daerahnya prinsipnya
harus lebih efektif, efisien dan partisipatif dibandingkan jika langsung dikelola
Pusat. Khusus pembangunan dalam bidang kelautan dan zona maritim, yang baru
saja dicanangkan oleh Presiden Jokowi terkait Indonesia sebagai poros maritim
dunia, diperlukan penggalian potensi zona maritim karena sangat dibutuhkan
peranannya oleh pemerintahan Pusat dan juga daerah untuk pengembangan lebih
lanjut. Peran Pemerintah Pusat adalah untuk menjaga pertahanan dan kemanan
wilayah laut. Pengelolaan zona maritim, dalam bidang pengangkutan, pelayaran,
dermaga, sumber daya air, dan perikanan, dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) UU No.23/2014, disebutkan
Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut meliputi
eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak
dan gas bumi.
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2. Tinjauan Yuridis Kewenangan Daerah (sejak UU No. 22/l999,UU NO. 32/2004,
UU No. 23 Tahun 2014 dan PP 38/2007)
Tinjauan kewenangan daerah (sejak UU No. 22/l999, UU No. 32/2004, UU
No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 38 Tahun 2007) dan analisis peraturan perundangundangan yang terkait dengan UUD NRI 1945, UU No. 22 Tahun 1999, UU No 32
Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014 yang berkaitan dengan pengaturan tentang
pembagian kewenangan Pusat dan Daerah dalam pengelolaan laut serta untuk
mempermudah memahami konstruksi analisis hukumnya, terlebih dahulu perlu
ditabulasikan pengaturan seperti dalam tabel 1. Berikut:

Tabel 1.
No.

Peraturan Perundang-

Materi Pengaturan

undangan
1.

Pasal 18 B ayat 1

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan

(amandemen)

pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau
bersifat istimewa yang diatur dengan undangundang.

2.

Tap MPR No. IV/MPR/

Arah kebijakan Pembangunan Daerah: Melakukan

1999

pengkajian tentang berlakunya otonomi daerah bagi
daerah-daerah Provinsi, Kabupaten, Kota.

3.

UU 22 Tahun 1999

Pasal 10 mengatur Provinsi mempunyai wilayah 12
mil diukur dari garis pantai, dan Kab/Kota adalah
1/3-nya.

4.

UU 32 Tahun 2004

Ketentuan mengenai alokasi wilayah laut bagi
daerah,

yang

semula

bernuansa

hak

dan

kewenangan mutlak (territorial) diubah menjadi
bernuansa hak pengelolaan atas ruang laut.
Pengelolaan laut Provinsi yang ukurannya fix
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sebesar 4 mil dari garis pantai.
Persoalan lain adalah dengan diperkenalkannya
terminologi Provinsi yang berciri kepulauan, apabila
karena suatu kondisi geografis , lebar lautnya
kurang dari 4 mil, dan bagaimana format tata ruang
pengelolaan laut tersebut oleh Provinsi.
Pengelolaan laut Provinsi yang ukurannya fix
sebesar 4 mil dari garis pantai.
Pasal 18 ayat (4): Kewenangan untuk mengelola
sumber daya di wilayah laut, paling jauh 12 mil laut
diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau
perairan kepulauan Provinsi dan 1/3 dari wilayah
kewenangan Provinsi untuk kab/Kota
Pasal 18 ayat (5): Kurang dari 24 mil dibagi sama
jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari
wilayah antar dua Provinsi.
5.

UU No. 23 Tahun 2014

Pasal 27: Penarikan garis proyeksi 12 mil diukur
dari garis pantai
Apabila

terdapat

2

Provinsi

yang

berhadapan/berseberangan dengan jarak antar
garis pantai kurang dari 24 mil, maka garis batas
laut adalah garis median yang sama jarak dengan
garis pantai keduanya.
Kewenangan

Kabupaten/Kota

tidak

memiliki

wilayah laut.
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3. Tinjauan Sosiologis
Pemerintah Daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam
pemanfaatan semua potensi yang ada demi mengisi pembangunan nasional pada
umumnya dan khususnya pembangunan daerah ke arah kesejahteraan rakyat
terhadap berbagai potensi sumber daya kelautan yang dimilikinya. Terutama bagi
masyarakat (adat) yang mendiami wilayah pesisir.
Perhatian Pemerintah maupun Pemerintah Daerah terhadap wilayah pesisir
yang rentan mengalami kerusakan akibat aktivitas orang dalam memanfaatkan
sumber daya atau akibat bencana alam pada satu sisi dan pada sisi yang lain yaitu
akumulasi dari berbagai kegiatan eksploitasi yang bersifat parsial/sektoral di
wilayah pesisir serta dampak kegiatan lain di hulu wilayah pesisir yang didukung
oleh peraturan perundang-undangan yang ada sering menimbulkan kerusakan
sumber daya pesisir.
Peraturan perundang-undangan yang ada lebih berorientasi pada eksploitasi
sumber daya pesisir tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya. Sementara itu
kesadaran nilai strategis dari pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan,
terpadu dan berbasis masyarakat relatif kurang. Selain itu kurang dihargainya hak
masyarakat adat/lokal dalam pengelolaan sumber daya pesisir, serta terbatasnya
ruang untuk partisipasi masyarakat terutama masyarakat (adat) pesisir dalam
pengelolaan sumber daya kelautan.
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BAB III
KAJIAN PEMBAGIAN KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH DARI BERBAGAI ASPEK

A.

Pembahasan Kajian Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Pengaturan Pembagian
Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Laut
1. Kajian Filosofis.
Pembahasan

kajian

filosofis,

sosiologis

dan

yuridis

pengaturan

pembagian kewenangan Pusat dan daerah dalam pengelolaan laut bersandar
pada dasar pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dalam kerangka konstitusi
NKRI. Dalam UUD NRI 1945 terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan yakni:
a. Nilai Unitaris.
Nilai dasar unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia
tidak akan mempunyai kesatuan pemerintah lain di dalamnya yang bersifat
Negara. Artinya kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara
Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan
pemerintahan regional atau lokal.
b. Nilai Desentralisasi.
Nilai dasar desentralisasi diwujudkan dengan pembentukan daerah
otonom dan penyerahan kewenangan untuk menyelenggarakan urusanurusan pemerintahan yang telah diserahkan atau diakui sebagai domain
rumah tangga daerah otonom tersebut.
Dikaitkan

dengan

dua

nilai

dasar

konstitusi

tersebut,

penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia terkait erat dengan pola
pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Hal ini karena dalam penyelenggaraan desentralisasi selalu terdapat dua
elemen penting, yakni pembentukan daerah otonom dan penyerahan
kewenangan secara hukum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah
untuk mengatur dan mengurus bagian-bagian tertentu urusan pemerintahan.
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Menyadari

pentingnya

wujud

negara

kepulauan,

sepantasnya

pembangunan di Indonesia menerapkan konsep negara kepulauan sebagai pola
dasar pembangunan. Sistem perencanaan pembangunan harus dirancang sesuai
karakteristik geografis di mana laut menjadi faktor dominan dengan puluhan
ribu pulau. Pembangunan infrastruktur seperti prasarana transportasi, energi
termasuk listrik, dan komunikasi harus merata, terintegrasi, dan efisien, baik di
wilayah Indonesia Barat maupun Timur. Konektivitas antar pulau dan antar
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi perlu dikembangkan yang akan berperan
sangat penting untuk mendorong berkembangnya pusat-pusat produksi dan
perdagangan yang tersebar di seluruh daerah. Dengan demikian pembangunan
ekonomi dan perdagangan akan makin efisien dan merata.
Pandangan tersebut sesuai dengan arah kebijakan yang digariskan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang dalam
Misi ke -7 dinyatakan sebagai berikut:
1) Membangkitkan wawasan dan budaya bahari, melalui (a) pendidikan dan
penyadaran masyarakat tentang kelautan melalui semua jalur, jenis, dan
jenjang pendidikan; (b) melestarikan nilai-nilai budaya serta wawasan
bahari serta merevitalisasi hukum adat dan kearifan lokal di bidang kelautan;
dan (c) melindungi dan mensosialisasikan peninggalan budaya bawah air
melalui usaha preservasi, restorasi, dan konservasi.
2) Meningkatkan dan menguatkan peranan sumber daya manusia di bidang
kelautan dengan (a) mendorong jasa pendidikan dan pelatihan yang
berkualitas di bidang kelautan untuk bidang-bidang keunggulan yang
diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja, (b) mengembangkan standar
kompetensi SDM di bidang kelautan, dan (c) peningkatan dan penguatan
peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan pengembangan sistem
informasi kelautan.
3) Menetapkan wilayah NKRI, aset-aset, dan hal-hal terkait di dalamnya,
termasuk kewajiban-kewajiban yang telah digariskan oleh hukum laut The
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United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, yakni (a)
menyelesaikan hak dan kewajiban dalam mengelola sumber daya kelautan
berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982; (b) menyelesaikan penataan batas
maritim (perairan pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi
eksklusif, dan landas kontinen); (c) menyelesaikan batas landas kontinen di
luar 200 mil laut; (d) menyampaikan laporan data nama geografis sumber
daya kelautan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di sisi lain, Indonesia
juga perlu pengembangan dan penerapan tata kelola dan kelembagaan
nasional di bidang kelautan, yang meliputi (a) pembangunan sistem hukum
dan tata pemerintahan yang mendukung ke arah terwujudnya Indonesia
sebagai Negara Kepulauan serta (b) pengembangan sistem koordinasi,
perencanaan, monitoring, dan evaluasi.
4) Melakukan upaya pengamanan wilayah kedaulatan yurisdiksi dan aset
Negara Kesatuan Republik Indonesia, meliputi (a) peningkatan kinerja
pertahanan dan keamanan secara terpadu di wilayah perbatasan; (b)
pengembangan sistem monitoring, control, and survaillance (MCS) sebagai
instrumen pengamanan sumber daya, lingkungan, dan wilayah kelautan; (c)
pengoptimalan pelaksanaan pengamanan wilayah perbatasan dan pulaupulau kecil terdepan; dan (d) peningkatan koordinasi keamanan dan
penanganan pelanggaran di laut.
5) Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut melalui (a)
pengembangan sistem mitigasi bencana; (b) pengembangan early warning
system; (c) pengembangan perencanaan nasional tanggap darurat tumpahan
minyak di laut; (d) pengembangan sistem pengendalian hama laut,
introduksi spesies asing, dan organisme laut yang menempel pada dinding
kapal; serta (e) pengendalian dampak sisa-sisa bangunan dan aktivitas di
laut.
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2. Kajian Yuridis.
Sesuai UUD NRI 1945, karena Indonesia adalah “Eenheidstaat”, maka di
dalam lingkungannya tidak dimungkinkan adanya daerah yang bersifat staat
juga. Ini berarti bahwa sebagai pembatas besar dan luasnya Daerah Otonom dan
hubungan

kewenangan

antara

Pemerintah

Pusat

dan

Daerah

adalah

menghindari Daerah Otonom menjadi negara dalam negara. Dengan demikian
pembentukan Daerah Otonom dalam rangka desentralisasi di Indonesia
memiliki ciri-ciri:
a. Daerah Otonom tidak memiliki kedaulatan atau semi kedaulatan layaknya di
negara federal;
b. Desentralisasi dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan atas urusan
pemerintahan;
c. Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada butir b;
tersebut di atas utamanya terkait dengan pengaturan dan pengurusan
kepentingan masyarakat setempat (lokalitas) sesuai dengan prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat.
Untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dibutuhkan
regulasi atau UU yang memuat dasar filosofis, sosiologis dan yuridis, serta sesuai
dengan konsepsi geopolitik bangsa. Karena itu, keberadaan UU yang mengatur
pemanfaatan wilayah laut secara komprehensif adalah sangat urgen. Saat ini,
setidaknya terdapat 23 UU sektoral yang terkait dengan bidang kelautan, tapi
tidak ada UU yang mengintegrasikan berbagai UU tersebut. Contohnya bahwa
belum ada peraturan yang bisa dijadikan landasan untuk membuat Tata Ruang
Laut Nasional, yang ada baru tata ruang laut hingga 12 mil (sebagaimana
diamanatkan UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 1/2014). Maka
dari itu, hadirnya UU Kelautan diharapkan dapat mengintegrasikan kebijakan
nasional dalam hal pengelolaan laut.
Undang-Undang Kelautan mempunyai fokus, yaitu: 1) Mainstreaming dan
percepatan pembangunan kelautan nasional ke depan; 2) Breakthrough
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terhadap permasalahan peraturan perundangan yang ada; 3) Outward
looking terhadap kepentingan kelautan bagi bangsa Indonesia ke depan; 4)
Menetapkan yang belum diatur dalam UU yang sudah ada di bidang kelautan;
dan 5) Mengacu pada UNCLOS dan kondisi geografis Indonesia.
Dengan adanya UU kelautan, diharapkan dapat menjadi instrumen
regulasi untuk mewujudkan bidang kelautan sebagai bidang andalan (leading
sector) dalam pembangunan nasional, sehingga Indonesia bisa disebut sebagai
negara maritim. Negara Maritim adalah negara yang mampu memanfaatkan laut,
walaupun negara tersebut mungkin tidak punya banyak laut tetapi mempunyai
kemampuan teknologi, ilmu pengetahuan, peralatan, dan lain-lain untuk
mengelola dan memanfaatkan laut tersebut, baik ruangnya maupun kekayaan
alamnya. Banyak negara kepulauan atau negara pulau yang tidak atau belum
menjadi negara maritim. Indonesia adalah negara kepulauan yang sedang
menuju atau bercita-cita menjadi negara maritim.
Proses

pembentukan

peraturan

perundangan

dalam

kaitannya

pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil seperti dituangkan
dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, merupakan salah satu upaya dari pemerintah
untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir dan pulaupulau kecil dengan memberikan kewenangan yang ada pada Pemerintah Daerah
baik Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten. Undang-Undang ini
diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan pembangunan wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil yang dilaksanakan oleh berbagai sektor terkait. Dengan
demikian, dapat dihindarkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dan
benturan kepentingan, lingkup pengaturan dalam undang-undang ini meliputi
wilayah pesisir, yakni ruang lautan yang masih terasa pengaruh lautnya, serta
pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya yang merupakan satu kesatuan dan
mempunyai potensi cukup besar yang pemanfaatannya berbasis sumber daya,
lingkungan, dan masyarakat.
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Dalam implementasinya, ke arah laut ditetapkan sejauh 12 (dua belas)
mil diukur dari garis pantai sebagaimana telah ditetapkan dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sedangkan ke arah daratan ditetapkan sesuai dengan batas Kecamatan untuk
kewenangan Provinsi.
Kewenangan Kabupaten/Kota ke arah laut ditetapkan sejauh sepertiga
dari wilayah laut kewenangan Provinsi sebagaimana telah ditetapkan dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sedangkan ke arah daratan ditetapkan
sesuai dengan batas kecamatan. Dalam pengelolaan sebagai dasar untuk
melakukan pembangunan berkelanjutan ditetapkan agar: pemanfaatan sumber
daya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumber daya hayati atau laju inovasi
substitusi sumber daya non-hayati pesisir; pemanfaatan sumber daya pesisir
saat ini tidak boleh di mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan
generasi yang akan datang atas sumber daya pesisir; dan pemanfaatan sumber
daya yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan
didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.
Wilayah pesisir yang merupakan sumber daya alam yang potensial di
Indonesia adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan pulau-pulau kecil.
Sumber daya ini sangat besar dan didukung oleh adanya garis pantai sepanjang
sekitar 81.000 Km. Garis pantai yang panjang ini memiliki berbagai potensi di
antaranya potensi hayati dan non hayati. Di sepanjang garis pantai dan pulaupulau kecil ini berdiam para nelayan yang sebagian besar masih prasejahtera
Secara tradisional kekayaan alam laut dapat digolongkan ke dalam jenisjenis hayati, dan non hayati, serta energi. Di samping pemanfaatan kekayaan
alam laut dalam bentuk perikanan dan pertambangan, laut juga dapat digunakan
untuk pelbagai kegiatan lain seperti misalnya, pengangkutan, pelabuhan,
pemukiman, pariwisata, rekreasi dan olah raga, serta tempat pembuangan
limbah, di samping penggunaannya sebagai kawasan lindung atau konservasi
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Dibandingkan dengan negara maju, pengelolaan wilayah pesisir dan
lautan di Indonesia baru muncul ke permukaan setelah tahun 1992 yang
diselenggarakan oleh United Nations Conference on Environment And
Development (UNCED), yang diselenggarakan di ibu Kota Brazil Rio de Jenero,
yang menghasilkan satu kesepakatan yang dikenal dengan sebagai Deklarasi Rio.
Deklarasi Rio ini disertai dengan dua buah perjanjian internasional tentang
perubahan ilkim dan keanekragaman hayati, suatu deklarasi tentang hutan dan
program aksi untuk dekade selanjutnya sampai dekade abad 21 yang dikenal
sebagai

agenda 21, yang

berisi pedoman pelaksanaan pembangunan

berkelanjutan oleh Negara-negara di mana dalam Bab 17 diagendakan tentang
perlindungan lingkungan laut termasuk wilayah pesisir, serta perlindungan,
penggunaan secara rasional dan pembangunan kekayaan alam hayatinya.
Rencana pengelolaan memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur,
dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di
antara

berbagai

lembaga/instansi

pemerintah

mengenai

kesepakatan

penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
Termasuk di dalamnya Rencana Aksi yang merupakan tindak lanjut rencana
pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memuat tujuan,
sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara
terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh
instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya
guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di
setiap kawasan perencanaan
Penelitian dan pengembangan, pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan
perairan di sekitarnya wajib memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan,
memperhatikan kemampuan sistem tata air setempat serta menggunakan
teknologi

yang

ramah

lingkungan

untuk

menjamin

terselenggaranya

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara terpadu dan
berkelanjutan,

dilakukan

pengawasan

dan/atau

pengendalian

terhadap

pelaksanaan ketentuan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
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Kecil, oleh pejabat tertentu yang berwewenang di bidang pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaaannya dan diberikan
wewenang kepolisian khusus. Pengawasan dan/atau pengendalian dilakukan
oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang menangani bidang pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaan yang
dimilikinya. Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang rentan terhadap
perubahan perlu dilindungi melalui pengelolaan agar dapat dimanfaatkan untuk
memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan masyarakat. Oleh sebab itu,
diperlukan kebijakan dalam pengelolaannya sehingga dapat menyeimbangkan
tingkat pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk
kepentingan ekonomi tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan
datang melalui pengembangan Kawasan Konservasi dan Sempadan Pantai.
Pengawasan dan Pengendalian dilakukan untuk: mengetahui adanya
penyimpangan pelaksanaan rencana strategis, rencana zonasi, rencana
pengelolaan, serta implikasi penyimpangan tersebut terhadap perubahan
kualitas ekosistem pesisir; mendorong agar pemanfaatan sumber daya di
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan rencana pengelolaan
wilayah pesisirnya; memberikan sanksi terhadap pelanggar, baik berupa sanksi
administrasi seperti pembatalan izin atau pencabutan hak, sanksi perdata
seperti pengenaan denda atau ganti rugi; maupun sanksi pidana berupa
penahanan ataupun kurungan
Kepentingan Pusat dan Daerah merupakan keterpaduan dalam bidang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil seperti pertahanan negara,
wilayah perbatasan negara, kawasan konservasi, alur pelayaran internasional,
kawasan migrasi ikan dan kawasan perjanjian internasional di bidang kelautan
dan perikanan. Rencana Strategis Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K)
Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Tata Ruang Wilayah
Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5)
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Jangka waktu
berlakunya RSWP-3-K Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan jangka
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waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota yaitu 20 (dua puluh) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 23
ayat (3), dan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang.
SWP-3-K Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi sejalan
dengan Pasal 23 ayat (3), dan RSWP-3-K Kabupaten/Kota ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sejalan dengan Pasal 26 ayat (7) UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. RZWP-3-K Provinsi
mencakup wilayah perencanaan daratan dari kecamatan pesisir sampai wilayah
perairan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut
lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dalam satu hamparan ruang yang
saling terkait antara ekosistem daratan dan perairan lautnya. Skala peta
Rencana Zonasi disesuaikan dengan tingkat ketelitian peta rencana tata ruang
wilayah Provinsi, sesuai dengan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Kawasan pemanfaatan umum yang setara dengan kawasan budi daya
dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
merupakan kawasan yang dipergunakan untuk kepentingan ekonomi, sosial
budaya, seperti kegiatan perikanan, prasarana perhubungan laut, industri
maritim, pariwisata, pemukiman, dan pertambangan.
a. Yuridis

terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014
Mengacu pada ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 (sebagai
penyempurnaan dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004), Pasal 27 ayat (3
dan 4) pada intinya menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diberikan
kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut
paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas
dan/atau ke arah perairan kepulauan. Apabila wilayah laut antar dua Daerah
Provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk
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mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai
dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua Daerah Provinsi tersebut.
Dengan

demikian, secara

tegas

Undang-Undang

telah memberikan

kewenangan mengelola sumber daya di laut kepada Daerah Otonom.
Pada Bab V Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan Daerah Provinsi
yang Berciri Kepulauan pada Bagian Kesatu Kewenangan Daerah Provinsi di
Laut

disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1)

Daerah Provinsi diberi

kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di
wilayahnya; (2) Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya
alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar
minyak dan gas bumi;
b. pengaturan administratif;
c. pengaturan tata ruang;
d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
Pada ayat (3) Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber
daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua
belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah
perairan kepulauan. Pada ayat (4) Apabila wilayah laut antar dua Daerah
Provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk
mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai
dengan prinsip garis tengah dari wilayah antar dua Daerah Provinsi tersebut;
dan ayat (5) Ketentuan pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap
penangkapan ikan oleh nelayan kecil.
Untuk Bagian Kedua pada UU No. 23 Tahun 2014 mengatur Daerah
Provinsi yang Berciri Kepulauan, Pasal 28 disebutkan bahwa Daerah Provinsi
yang Berciri Kepulauan mempunyai kewenangan mengelola sumber daya
alam di laut. Selain mempunyai kewenangan tersebut Daerah Provinsi yang
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Berciri Kepulauan mendapat penugasan dari Pemerintah Pusat untuk
melaksanakan

kewenangan

Pemerintah

Pusat

di

bidang

kelautan

berdasarkan asas Tugas Pembantuan. Penugasan dapat dilaksanakan setelah
Pemerintah Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan memenuhi norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Dalam Pasal 29 yang menyatakan untuk mendukung penyelenggaraan
pemerintahan di Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan, Pemerintah Pusat
dalam menyusun perencanaan pembangunan dan menetapkan kebijakan
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) harus
memperhatikan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan, dan penetapan
kebijakan DAU dilakukan dengan cara menghitung luas lautan yang menjadi
kewenangan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan dalam pengelolaan
sumber daya alam di wilayah laut.4 Dalam menetapkan kebijakan DAK
Pemerintah Pusat harus memperhitungkan pengembangan Daerah Provinsi
yang Berciri Kepulauan sebagai kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas
nasional berdasarkan kewilayahan. Berdasarkan alokasi DAU dan DAK
tersebut Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan menyusun strategi
percepatan pembangunan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.
b. Pembahasan Kajian Dinamika Pengelolaan Laut di Daerah Khusus
Hingga saat ini masih terjadi perdebatan mengenai konsep atas
daerah khusus dan daerah istimewa ini. Konsep “kekhususan” dan
“keistimewaan”, dalam UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan: “…pemerintahan
daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan,
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing
4

DAU bagi Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan yang diperoleh dari penghitungan luas wilayah lautan termasuk
untuk Daerah kabupaten/kota dalam Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan dengan proporsi 30 % (tiga puluh
persen) untuk Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan dan 70 % (tujuh puluh persen) untuk Daerah
kabupaten/kota dalam Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan tersebut.
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daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan
Republik dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia”. Dalam penjelasan umum: Aspek hubungan wewenang
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Memang sifat “kekhususan” masih kurang
jelas; karena kelihatan bahwa prinsip kekhususan diterapkan bagi semua
daerah yang mempunyai “kekhususan”, sedangkan tidak jelas apa yang
dimaksud dengan “kekhususan suatu daerah” sehingga secara hukum tetap
kurang jelas perbedaan antar “keistimewaan” dan “kekhususan”. Konsep
“kekhususan” dan “keistimewaan” dalam UU No. 32 Tahun 2004, Pasal 2 ayat
(8): Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah
yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undangundang. Yang dimaksud satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus
adalah daerah khusus dan yang diberikan otonomi khusus, sedangkan
daerah istimewa adalah Daerah Istimewa Aceh dan Daerah Istimewa
Yogyakarta.
Tidak terdapat penjelasan yang mencukupi tentang “pemerintahan
bersifat khusus atau bersifat istimewa”. Secara normatif terjadi inkonsistensi
dalam pengaturan Provinsi Aceh, karena sebetulnya Aceh dalam UU No. 44
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah
Istimewa Aceh hanya diberikan atribut “keistimewaan”, tetapi dalam UU No.
18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh
sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam juga sudah diberikan “otonomi
khusus” sehingga kewenangannya sudah berlebihan. Dalam Undang-Undang
berikutnya memang istilah otonomi khusus tidak disebutkan dalam judul UU
No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, namun terdapat beberapa
ketentuan yang menyarankan bahwa Aceh mempunyai “otonomi khusus”:
Lain halnya dengan Papua secara tegas disebutkan dalam judul UU No. 21
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Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pengaturannya
adalah tentang “Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua”.
Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006 disebutkan bahwa Aceh adalah
Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat
istimewa dan diberi kewenangan khusus, dan dalam Pasal 22 ayat (2)
disebutkan bahwa DPRA dan DPRK mempunyai hak untuk membentuk alatalat kelengkapan DPRA/DPRK sesuai dengan kekhususan Aceh. Dalam Pasal
78 ayat (2) huruf b: …memperjuangkan cita-cita partai politik lokal dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai kekhususan dan
keistimewaan Aceh, dan Pasal 179 berhak memeperoleh Dana Otonomi
Khusus.
Penjelasan UU No. 11 Tahun 2006, menyebutkan bahwa dalam
perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, telah menempatkan Aceh
sebagai satuan pemerintahan daerah satu-satunya yang bersifat istimewa
dan khusus. Otonomi khusus dalam UU 11 Tahun 2006 memang terkesan
tidak menonjol dalam judul peraturan ataupun dalam batang tubuh pasalpasal, namun tampil dalam beberapa ketentuan/penjelasan, dengan alasan
bahwa memang dalam Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki tidak
dipakai istilah “otonomi khusus”, karena oleh pihak GAM tidak dianggap
sebagai sesuatu yang mencerminkan sifat pemerintahan yang diinginkan.
Walaupun dalam sejarah pada umumnya tingkat Provinsi yang diberi
kewenangan disebutkan sebagai tingkat pemerintahan yang menerima
keistimewaan/kekhususan seperti (UU 18 Tahun 2001 yang mengatur
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), juga telah menyebutkan
“Provinsi” dalam judulnya), maka dalam hal UU No. 11 Tahun 2006 ternyata
terdapat banyak ketentuan yang mengaburkan hal tersebut dan secara wajar
menimbulkan pertanyaan tentang tingkat pemerintahan yang diberikan
“otonomi khusus” tersebut.

32

Otonomi khusus bagi Provinsi Papua diatur dalam UU No. 21 Tahun
2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Kebijakan khusus untuk
Daerah Papua didasarkan dalam rangka mengurangi kesenjangan antara
Provinsi Papua dengan Provinsi lain dan meningkatkan taraf hidup
masyarakat Provinsi Papua serta memberikan kesempatan kepada penduduk
asli Papua diperlukan adanya kebijakan khusus dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia.5
Meskipun Papua telah diberi Otonomi Khusus namun belum tampak
hasil yang diinginkan, dalam bidang pendidikan misalnya, masih terdapat
masyarakat yang buta huruf dan pelayanan kesehatan masyarakat belum
dapat menjangkau daerah-daerah pedalaman, kurangnya SDM, keterbatasan
ini berakibat terjadinya penurunan pelayanan aparatur Pemerintahan.
Untuk Daerah Khusus IbuKota Jakarta sebagai ibuKota Negara
Republik Indonesia yang mempunyai Otonomi Khusus dengan ciri-ciri
tesendiri karena beban tugas, tanggung jawab dan tantangannya lebih
kompleks. Jakarta sebagai ibuKota Negara, pusat pemerintahan, pusat
perdagangan,
pemukiman,

permasalahannya
transportasi,

tentu

pelayanan

berkaitan
publik,

dan

dengan

penduduk,

sebagainya.

DKI

melimpahkan kewenangan yang luas kepada Kotamadya dan Kabupaten
administrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
sesuai dengan ketentuan Ps. 9 ayat (4) UU No. 34 Tahun 1999 Tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus IbuKota Negara Republik Indonesia.
Dalam perkembangan akhir-akhir ini, persoalan keistimewaan daerah
ini semakin menarik untuk dibahas ketika beberapa Provinsi di Indonesia
mengajukan

usulan

untuk

menjadi

daerah

istimewa

atau

khusus

sebagaimana yang telah dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta, Aceh, DKI
Jakarta, dan Papua.

5

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua
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3. Kajian Sosiologis.
Ada dua landasan sosiologis yang ingin dicapai melalui kebijakan
kewenangan pengelolaan laut yaitu landasan politik sebagai refleksi dari proses
demokratisasi dan landasan kesejahteraan. Landasan politik akan memposisikan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai medium pendidikan politik
bagi masyarakat, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal yang pada
gilirannya secara agregat pendidikan politik lokal akan berkontribusi pada
pendidikan politik secara nasional dan mempercepat terwujudnya civil society.
Sedangkan landasan kesejahteraan akan memposisikan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah sebagai unit pemerintahan nasional yang merupakan
persatuan dan kesatuan di tingkat lokal yang berfungsi untuk menyediakan
pelayanan publik secara efektif, efisien dan ekonomis, serta untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal. Pelayanan yang disediakan Pemerintah kepada
masyarakat ada yang bersifat regulatif (public regulations) seperti mewajibkan
penduduk untuk mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga
(KK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sebagainya. Sedangkan bentuk
pelayanan lainnya adalah yang bersifat penyediaan public goods yaitu barangbarang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti jalan, pasar, rumah
sakit, terminal dan sebagainya.
Apapun barang dan regulasi yang disediakan oleh Pemerintah haruslah
menjawab kebutuhan riil warganya. Tanpa itu, Pemerintah akan kesulitan dalam
memberikan akuntabilitas atas legitimasi yang telah diberikan warga kepada
Pemerintah untuk mengatur dan mengurus masyarakat. Untuk itulah maka
seluas apapun otonomi atau kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah, kewenangan tetap mempunya batas-batasnya, yaitu rambu-rambu
berupa pedoman dan arahan, serta kendali dari Pemerintah, baik berupa UU, PP,
atau kebijakan lainnya.
Kewenangan tersebut juga harus berkorelasi dengan kebutuhan riil
masyarakat dan kewenangan tersebut yang memungkinkan daerah kekhasan
mampu memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan
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masyarakatnya. Argumen inilah yang secara sosiologis menjadi dasar mengapa
urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah dikelompokkan menjadi dua
yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib berkorelasi dengan
penyediaan pelayanan dasar dan urusan pilihan terkait dengan pengembangan
potensi unggulan yang menjadi kekhasan daerah yang bersangkutan.
Dari landasan sosiologis yang berupa demokratisasi dan kesejahteraan,
maka

misi

utama

dari

keberadaan

pemerintah

adalah

bagaimana

mensejahterakan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik secara
efektif, efisien dan ekonomis serta melalui cara-cara yang demokratis. Untuk
mampu menyediakan pelayanan publik yang optimal dan mempunyai kepastian
maka untuk penyediaan pelayanan dasar diperlukan adanya Standard Pelayanan
Minimum (SPM). SPM yang menjadi “benchmark” bagi Pemerintah Daerah dalam
mengatur aspek kelembagaan, personil, keuangan, dan mengukur kinerja dalam
penyediaan pelayanan publik. Sisi demokratisasi pada Pemerintah Daerah
berimplikasi bahwa Pemerintah Daerah dijalankan oleh masyarakat daerah
sendiri melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih secara demokratis. Dalam
menjalankan misinya untuk mensejahterakan rakyat, wakil-wakil rakyat
tersebut akan selalu menyerap, mengartikulasikan serta mengagregasikan
aspirasi rakyat tersebut kedalam kebijakan-kebijakan publik di tingkat lokal.
Namun kebijakan publik di tingkat lokal tidak boleh bertentangan dengan
kebijakan publik nasional dan diselenggarakan dalam koridor-koridor norma,
nilai dan hukum positif yang berlaku pada negara dan bangsa tersebut.
Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses
perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir
dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan
manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
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a. Pembahasan terhadap Pembagian Kewenangan Daerah dalam
Pengelolaan Laut
Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
maka pelimpahan kewenangan pemerintahan diserahkan kepada daerah.
Dalam Penjelasan Umum UU No. 32 Tahun 2004 tersebut, dinyatakan bahwa
prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan
pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan
dalam undang-undang ini. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan
pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi
nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan
dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya
telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai
dengan potensi dan kekhasan daerah. Adapun yang dimaksud dengan
otonomi

yang

bertanggung

jawab

adalah

otonomi

yang

dalam

penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud
pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah
termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian
utama dari tujuan nasional.
Khusus berkaitan dengan kewenangan pengelolaan wilayah laut,
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diatur dalam Pasal 18
ayat (1) s.d. ayat (4):
(1) Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk

mengelola sumber daya di wilayah laut.
(2) Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di

bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundangundangan.
(3) Kewenangan Daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
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a) eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
b) pengaturan administrasi;
c) pengaturan tata ruang;
d) penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah
atau yang melimpahkan kewenangannya oleh pemerintah;
e) ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan
f) ikut serta dalam pertahanan kedaulatan Negara.
(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.
b. Pembahasan Sosiologis Dinamika Pengelolaan Laut di Daerah
Secara umum Desentralisasi merupakan instrumen untuk mencapai
Tujuan bernegara dalam kerangka kesatuan bangsa (national unity) yang
demokratis (democratic government). Dalam konteks UUD NRI 1945, selalu
harus

diperhatikan

keseimbangan

antara

kebutuhan

untuk

menyelenggarakan desentralisasi dengan kebutuhan memperkuat kesatuan
nasional. Oleh sebab itu ciri umum penyelenggaraan desentralisasi di
Indonesia sesuai dengan UUD NRI 1945 adalah:
1) Pemerintah Daerah merupakan hasil pembentukan oleh Pemerintah,
bahkan dapat dihapus oleh Pemerintah melalui proses hukum apabila
daerah tidak mampu menjalankan otonominya setelah melalui fasilitasi
pemberdayaan;
2) Dalam rangka desentralisasi, di wilayah Indonesia dibentuk Provinsi dan
di wilayah Provinsi dibentuk Kabupaten dan Kota sebagai daerah
otonom;
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3) Sebagai konsekuensi ciri butir 1 dan 2, maka kebijakan desentralisasi
disusun dan dirumuskan oleh Pemerintah, sedangkan penyelenggaraan
otonomi daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dengan melibatkan masyarakat sebagai
cerminan pemerintahan yang demokratis;
4) Hubungan antara Pemerintah Daerah otonom dengan pemerintah
nasional (Pusat) adalah bersifat tergantung (dependent) dan bawahan
(subordinate). Hal ini berbeda dengan hubungan antara pemerintah
negara bagian dengan pemerintah federal yang menganut prinsip
federalisme, yang sifatnya independen dan koordinatif;
5) Penyelenggaraan

desentralisasi

menuntut

persebaran

urusan

pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom sebagai badan
hukum publik. Urusan pemerintahan yang didistribusikan hanyalah
merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kompetensi Pemerintah
dan tidak mencakup urusan yang menjadi kompetensi Lembaga Negara
yang membidangi legislatif atau lembaga pembentuk Undang-Undang dan
yudikatif ataupun lembaga Negara yang berwenang mengawasi keuangan
Negara.
Penyelenggaraan

urusan

Pemerintahan

Daerah

yang

didesentralisasikan menjadi kewenangan Kepala Daerah dan DPRD untuk
melaksanakannya sesuai dengan mandat yang diberikan rakyat. Persebaran
urusan pemerintahan ini memiliki dua prinsip pokok:
(a) Selalu terdapat urusan pemerintahan yang umumnya secara universal
tidak dapat diserahkan kepada daerah karena menyangkut kepentingan
kelangsungan hidup bangsa dan negara seperti urusan pertahanan
keamanan, politik luar negeri, moneter, dan peradilan;
(b) Tidak ada urusan pemerintahan yang sepenuhnya dapat diserahkan
kepada daerah. Untuk urusan-urusan pemerintahan yang berkaitan
kepentingan lokal, regional dan nasional dilaksanakan secara bersama
(concurrent). Ini berarti ada bagian-bagian dari urusan pemerintahan
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tertentu yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota, ada bagian-bagian
yang diselenggarakan oleh Provinsi dan bahkan ada juga yang
diselenggarakan
koordinasi

oleh

antar

Pemerintah.

tingkatan

Diperlukan

pemerintahan

adanya
agar

hubungan

urusan-urusan

pemerintahan yang bersifat concurrent tersebut dapat terselenggara
secara optimal.
Mengingat urusan pemerintahan bersifat dinamis maka dalam
penyerahan urusan Pemerintahan tersebut selalu mengalami perubahan dari
masa ke masa. Untuk menjamin kepastian, perubahan perubahan tersebut
perlu didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu selalu
ada dinamika dalam distribusi urusan pemerintahan (inter-governmental
function sharing) antar tingkatan pemerintahan; Kabupaten/Kota, Provinsi
dan Pemerintah Pusat. Secara universal terdapat dua pola besar dalam
merumuskan distribusi urusan pemerintahan, yakni:
(1) Pola general competence (otonomi luas)

Dalam pola otonomi luas dirumuskan bahwa urusan-urusan yang
dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersifat limitatif dan sisanya (urusan
residu) menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
(2) Pola ultra vires (otonomi terbatas).

Prinsip Ultra Vires adalah urusan-urusan Daerah yang ditentukan secara
limitatif dan sisanya (urusan residu) menjadi kewenangan Pusat.
Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah Provinsi dipimpin oleh
Kepala Daerah Provinsi yang disebut Gubernur yang juga bertindak sebagai
wakil Pusat di Daerah. Sebagai wakil Pemerintah di Daerah, Gubernur
melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, fasilitasi dan pemberdayaan
kapasitas (capacity building) terhadap Kabupaten/Kota yang ada di
wilayahnya agar otonomi daerah Kabupaten/Kota tersebut bisa berjalan
secara optimal. Sebagai wakil Pemerintah di daerah, Gubernur juga
melaksanakan urusan-urusan nasional yang tidak termasuk dalam otonomi
daerah dan tidak termasuk urusan instansi vertikal di wilayah Provinsi yang
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bersangkutan. Di samping itu, sebagai wakil Pemerintah di daerah, Gubernur
mempunyai

peranan selaku

“Integrated Field Administration”

yang

berwenang mengkoordinir semua instansi vertikal yang ada di Provinsi yang
bersangkutan di samping melakukan supervisi dan fasilitasi terhadap
Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya. Gubernur mempunyai “Tutelage
Power” yaitu menjalankan kewenangan Pusat untuk membatalkan kebijakan
Daerah bawahannya yang bertentangan dengan kepentingan umum ataupun
peraturan perundangan yang lebih tinggi. Sebagai konsekuensi dari prinsip
tersebut maka diperlukan pengaturan yang sistematis yang menggambarkan
adanya

kewenangan

Gubernur

yang

berkaitan

dengan

koordinasi,

pembinaan dan pengawasan.
Selain urusan pemerintahan yang diselenggarakan secara sentralisasi,
terdapat urusan pemerintahan yang diselenggarakan secara desentralisasi.
Desentralisasi

dalam

arti

luas

dapat

dilakukan

secara

devolusi,

dekonsentrasi, privatisasi dan delegasi.6 Pemahaman devolusi di Indonesia
mengacu

kepada

pembentukan

desentralisasi

lembaga

semi

sedangkan

delegasi

pemerintah

terkait

(Quasi

dengan

Government

Organisation/Quango) yang mendapatkan delegasi Pemerintah untuk
mengerjakan suatu urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah.7 Lembaga
yang terbentuk berdasarkan prinsip delegasi dapat berbentuk Badan Otorita,
Badan Usaha Milik Negara, Batan, LEN, Bakosurtanal dsb.
Dalam konsep otonomi luas, maka urusan pemerintahan yang tersisa
di Daerah (residual functions) atau Tugas Pemerintah lainnya yang belum
ditangani dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Hal inilah yang sering
dikelompokkan dalam pelaksanaan azas vrisj bestuur. Vrisj Bestuur yang
bersifat lintas Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Provinsi sedangkan
yang lokal menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota. Konsep privatisasi
berimplikasi pada dilaksanakannya sebagian fungsi-fungsi yang sebelumnya
6

Rondinelli, Nellis, Cheema,Decentralization in Developing Countries, World Bank Staff Working Papers Nr. 581,
1983, hal. 14
7
Muttalib & Khan, Theory of Local Government, Sterling Publishers, 1983, hal 1-2
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merupakan kewenangan Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah oleh pihak
swasta. Varian lainnya dari privatisasi adalah terbukanya kemungkinan
kemitraan (partnership) antara pihak Pemerintah atau Pemerintah Daerah
dengan pihak swasta dalam bentuk Built Operate Own (BOO), Built Operate
Transfer (BOT), management contracting out, dsb.
Penyelenggaraan tugas pembantuan (medebewind) diwujudkan dalam
bentuk penugasan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah atau Desa atau oleh
Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk melaksanakan suatu
urusan pemerintahan. Pembiayaan dan dukungan sarana diberikan oleh
yang menugaskan, sedangkan yang menerima penugasan wajib untuk
mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas tersebut kepada yang
menugaskan.
Penyelenggaraan

Pemerintahan

Nasional

dilaksanakan

oleh

Departemen dan Kementrian Negara serta LPND. Untuk melaksanakan
kewenangan Pusat di

Daerah digunakan alas

dekonsentrasi

yang

dilaksanakan oleh instansi vertikal, baik yang wilayah yurisdiksinya
mencakup satu wilayah kerja daerah otonom maupun mencakup beberapa
wilayah kerja daerah otonom seperti adanya KODAM, POLDA, Kejaksaan,
Badan Otorita Pusat di Daerah dan lain-lainnya. Penyelenggaraan
pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD yang
bekerja atas dasar kemitraan dan bukan membawahkan satu sama lainnya.
Dalam menyusun dan merumuskan kebijakan daerah, kedua institusi
tersebut bekerja sama dengan semangat kemitraan.
Namun pada saat pelaksanaan (implementasi), kedua institusi
memiliki fungsi yang berbeda. Kepala Daerah melaksanakan kebijakan
Daerah dan DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan
Daerah. Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good
governance) diadopsi prinsip penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
efektif, efisien, transparan, demokratis, partisipatif, dan akuntabel. Oleh
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sebab itu hubungan antar Kepala Daerah, DPRD, dan masyarakat daerah
dalam rangka checks and balances menjadi kebutuhan mutlak.
Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi
salah sate ciri penting pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini karena
karakteristik sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya
manusia yang sangat beragam dari satu daerah dengan daerah yang lain.
Sebagai perwujudan nilai dasar konstitusi maka diperlukan pengaturan
tentang pembagian hasil atas pengelolaan sumber daya alam, buatan
maupun atas hasil kegiatan perekonomian lainnya yang intinya untuk
memperlancar pelaksanaan otonomi daerah, dan pada saat yang sama
memperkuat NKRI.
c. Pembahasan Sosiologis Dinamika Pengelolaan Keuangan Pusat dan
Daerah Dalam Pengelolaan Laut.
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan panjang pantai lebih
dari 99.093 kilometer, di mana 2/3 wilayah kedaulatannya berupa perairan
laut. Laut merupakan sumber kehidupan karena memiliki potensi kekayaan
alam hayati dan nirhayati berlimpah. Sumber kekayaan alam tersebut,
menurut amanat Pasal 33 UUD 1945 harus dikelola secara berkelanjutan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Adanya otonomi daerah hendaknya dipahami bahwa pengelolaan
wilayah di laut pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari pelaksanaan
kewenangan yang terkait dengan berbagai kegiatan di daratan. Dalam upaya
mencapai

kesejahteraan

rakyat

melalui

otonomi

daerah

perlu

memperhatikan hubungan fungsional antara aspek-aspek keuangan,
pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.
Sebagai sebuah ciri otonomi daerah dalam negara kesatuan,
hubungan wewenang dalam UUD 1945 diatur dalam Pasal 18A UUD 1945.
Pasal 18A UUD 1945 menentukan: pertama, hubungan wewenang antara
pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
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atau antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten dan Kota diatur dengan
dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman
daerah; kedua, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaat sumber
daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras
berdasarkan undang-undang.
Ketentuan Pasal 18A UUD 1945 merupakan dasar konstitusional
adanya otonomi daerah yang bukan merupakan kemerdekaan, tetapi lebih
pada adanya kebebasan dan kemandirian daerah untuk mengurus dan
melaksanakan sebagian urusan yang menjadi wewenangnya. Turunan dari
konstitusi terkait pengelolaan keuangan diatur dalam Pasal 288 UU Nomor
23 Tahun 2014 yang secara ekplisit mengatur Dana perimbangan terdiri
atas: (a). DBH8; (b). DA(c). DAK9.
Selain pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal
29 ayat (1) disebutkan bahwa untuk mendukung penyelenggaran
pemerintaah di daerah Provinsi yang berciri kepulauan, Pemerintah Pusat
dalam menyusun perencanaan pembangunan dan menetapkan kebijakan
DAU dan DAK, harus memperhatikan Daerah Provinsi berciri kepulauan.
Secara teknis pengelolaan keuangan mengacu Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di mana dalam Pasal 16 ayat (1)
disebutkan APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang
ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah dan ayat (2) disebutkan
APBD terdiri atas pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan, sedangkan
ayat (3) pendapatan daerah berasal dari PAD , dana perimbangan dan lain
lain pendapatan yang sah, dan ayat (4) Belanja daerah dirinci menurut
organiasasi, fungsi, dan jenis belanja.
8

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN
yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi
ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
9
Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
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Pembahasan Dinamika Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah
dalam Pengelolaan Laut tidak bisa dipisahkan dengan hubungan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah terkait dengan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan yang diikuti dengan kebutuhan anggaran. Ditinjau dari sudut
hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilihat
dari adanya hubungan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan kebijakan
desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah
untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan
negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tanggung jawab akhir dari
penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada
Daerah adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah Nasional (Pusat) karena
externalities (dampak) akhir dari penyelenggaraan urusan tersebut akan
menjadi tanggung jawab negara. Peran Pusat dalam kerangka otonomi
Daerah akan banyak bersifat menentukan kebijakan makro, melakukan
supervisi, monitoring, evaluasi, kontrol dan pemberdayaan (capacity
building) agar Daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal.
Sedangkan peran Daerah akan lebih banyak pada tataran pelaksanaan
otonomi tersebut. Dalam melaksanakan otonominya, Daerah berwenang
membuat kebijakan Daerah. Kebijakan yang diambil Daerah adalah dalam
batas-batas otonomi yang diserahkan kepadanya dan tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi yaitu norma,
standar dan prosedur yang ditentukan Pemerintah Pusat.
Pemerintahan

Daerah

dalam

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan yang diikuti dengan anggaran memiliki hubungan dengan
Pemerintah Pusat dan dengan Pemerintahan Daerah lainnya. Hubungan
tersebut meliputi:
(a) Hubungan wewenang.
(b) Keuangan
(c) Pelayanan umum
(d) Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.
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Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya
alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras.
Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber
daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi
dan kewilayahan antarsusunan pemerintahan. Ketentuan hukum yang
mengatur lebih lanjut hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah sebagai penjabaran dari dasar konstitusioanal adalah Pasal 10-18 UU
Nomor 32 Tahun 2004. Dalam kaitannya dengan hubungan Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah maka adanya pembagian wewenang urusan
pemerintahan. Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada
hakekatnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu:
(a) Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat
(Pemerintah)
(b) Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi
(c) Urusan

pemerintahan

yang

dilaksanakan

oleh

pemerintah

Kabupaten/Kota
Kriteria pengelolaan keuangan Pusat dan daerah harus disesuaikan
dengan

pembagian

urusan

Pemerintah

Pusat,

Pemerintah

Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota termasuk sektor kelautan yang merupakan salah
satu urusan yang termasuk dalam pembagian urusan antara Pusat dan
daerah. Untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang concurren (artinya
urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang
tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah) secara proporsional antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota maka
disusunlah kriteria yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi
dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan
sebagai

suatu

kewenangan

sistem

Pemerintah

antara
Daerah

hubungan
Provinsi

kewenangan
dan

pemerintah,

Pemerintah

Daerah
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Kabupaten/Kota, atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait,
tergantung dan sinergis. Adapun perimbangan keuangan Pemerintah Pusat
dan Daerah harus memenuhi asas money follow function dengan prinsip
sbb.:
a). Prinsip Eksternalitas
Adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan
dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Apabila dampak yang
ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi
kewenangan Kabupaten/Kota, apabila regional menjadi kewenangan
Provinsi, dan apabila nasional menjadi kewenangan Pemerintah.
b). Prinsip Akuntabilitas
Adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan
dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani
sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih
langsung/dekat dengan dampak/akibat dari urusan yang ditangani
tersebut. Dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan bagian urusan
pemerintahan tersebut kepada masyarakat akan lebih terjamin.
c). Prinsip Efisiensi
Adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan
dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya (personil, dana, dan
peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil
yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan. Artinya apabila
suatu bagian urusan dalam penanganannya dipastikan akan lebih berdaya
guna dan berhasilguna dilaksanakan oleh daerah Provinsi dan/atau
Daerah Kabupaten/Kota dibandingkan apabila ditangani oleh Pemerintah
maka bagian urusan tersebut diserahkan kepada Daerah Provinsi
dan/atau Daerah Kabupaten/Kota. Sebaliknya apabila suatu bagian
urusan akan lebih berdaya guna dan berhasil guna bila ditangani oleh
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Pemerintah maka bagian urusan tersebut tetap ditangani oleh Pemerintah.
Untuk itu pembagian bagian urusan harus disesuaikan dengan
memperhatikan ruang lingkup wilayah beroperasinya bagian urusan
pemerintahan tersebut. Ukuran daya guna dan hasil guna tersebut dilihat
dari besarnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan besar kecilnya
resiko yang harus dihadapi. Sedangkan yang dimaksud dengan keserasian
hubungan yakni bahwa pengelolaan bagian urusan pemerintah yang
dikerjakan oleh tingkat pemerintahan yang berbeda, bersifat saling
berhubungan (interkoneksi), saling tergantung (interdependensi), dan
saling mendukung sebagai satu kesatuan sistem dengan memperhatikan
cakupan kemanfaatan.
Urusan Pemerintah yang diikuti dengan dana dan yang menjadi
urusan Pemerintah Pusat adalah urusan pemerintahan terdiri atas urusan
pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan
urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau
susunan pemerintahan. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan,
yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan
otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan
pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah meliputi:
a. Politik luar negeri; mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga
negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan
kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain,
menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dan sebagainya;
b. Pertahanan; misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata,
menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian
wilayah

negara

mengembangkan

dalam
sistem

keadaan

bahaya,

pertahanan

negara

membangun
dan

dan

persenjataan,

menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga
negara dan sebagainya;
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c. Keamanan; misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara,
menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang yang
melanggar hukum negara, menindak kelompok atau organisasi yang
kegiatannya mengganggu keamanan negara dan sebagainya
d. Yustisi; misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan
jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan
kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi,
membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undangundang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang berskala
nasional, dan lain sebagainya
e. Moneter dan fiskal nasional; misalnya mencetak uang dan menentukan
nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan
peredaran uang dan sebagainya;
f. Agama; misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara
nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama,
menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan
dan sebagainya;
g. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di mana urusan ini menjadi
urusan Pemerintah Pusat setelah adanya perubahan UU No. 32 Tahun
2004 yang diubah menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah.
Urusan pemerintahan diikuti pendanaan yang dibagi bersama antar
tingkatan

dan/atau

susunan

pemerintahan

yaitu

semua

urusan

pemerintahan di luar urusan Pemerintah Pusat meliputi:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum
c. pekerjaan umum;
d. perumahan;
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e. penataan ruang;
f. perencanaan pembangunan;
g. perhubungan;
h. lingkungan hidup;
i. pertanahan;
j. kependudukan dan catatan sipil;
k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
m. sosial;
n. ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
p. penanaman modal;
q. kebudayaan dan pariwisata;
r. kepemudaan dan olah raga;
s.; otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah kepegawaian, dan persandian;
t. pemberdayaan masyarakat dan desa;
u. statistik;
v. kearsipan;
w. perpustakaan;
x. komunikasi dan informatika;
y. pertanian dan ketahanan pangan;
z. kehutanan;
aa energi dan sumber daya mineral;
bb. kelautan dan perikanan;
cc. perdagangan
dd perdagangan; dan
ee. perindustrian.
Dalam

penyelenggaraan

penyelenggaraannya

juga

diikuti

urusan
dengan

Pusat

maka

pendanaan

di

dalam
mana
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penyelenggaraan 6 urusan pemerintahan (Pasal 10 ayat 3 UU No. 32/2004)
dan di dalam UU No. 23 Tahun 2014 ditambah satu urusan kesatuan bangsa
dan politik dalam negeri menjadi urusan Pusat, sehingga menjadi 7 urusan
pemerintah Pusat di mana dalam pelaksanaannya sbb.:
a. menyelenggarakan sendiri
b. dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat
Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau
c. dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan
desa.
Di samping itu, penyelenggaraan di luar 7 urusan pemerintahan
tersebut maka Pemerintah Pusat dapat:
a. menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, atau
b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku
wakil pemerintah,
c. atau menugaskan sebagian urusan kepada Pemerintah Daerah dan/atau
pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan
daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria-kriteria, terdiri atas
urusan wajib dan urusan pilihan.
a. Urusan wajib artinya: Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal
dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Urusan
wajib menurut penjelasan UU No. 32 Tahun 2004 artinya suatu urusan
pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga
negara seperti perlindungan hak konstitusional, pendidikan dasar,
kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan
dasar; perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat,
ketentraman dan ketertiban umum dalam kerangka menjaga keutuhan
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NKRI; dan pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan
perjanjian dan konvensi internasional.
b. Urusan pilihan artinya: baik untuk pemerintahan daerah Provinsi dan
pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, meliputi urusan pemerintahan
yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan
daerah yang bersangkutan.
Adapun urusan pilihan menurut PP No 38 tentang 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah, Prov, Kab/Kota meliputi:
a. kelautan dan perikanan;
b. pertanian
c. kehutanan;
d. energi dan sumber daya mineral;
e. pariwisata;
f. industri;
g. perdagangan; dan
h. ketransmigrasian
Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan
sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian
sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. Urusan pemerintahan yang
dilimpahkan kepada Gubernur juga disertai dengan pendanaan sesuai
dengan urusan yang didekonsentrasikan.
Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah
Provinsi merupakan urusan dalam skala Provinsi yang meliputi:
a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
e. penanganan bidang kesehatan;
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f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
g. penanggulangan masalah sosial lintas Kabupaten/Kota;
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas Kabupaten/Kota;
i.

fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk
lintas Kabupaten/Kota;

j.

pengendalian lingkungan hidup;

k. pelayanan pertanahan termasuk lintas Kabupaten/Kota;
l.

pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;

m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
n. pelayanan

administrasi

penanaman

modal

termasuk

lintas

Kabupaten/Kota;
o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapatdilaksanakan
oleh Kabupaten/Kota
p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan.
Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk
Kabupaten/Kota

merupakan

urusan

yang

berskala

Kabupaten/Kota

meliputi:
a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
e. penanganan bidang kesehatan;
f. penyelenggaraan pendidikan;
g. penanggulangan masalah sosial;
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
i.

fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;

j.

pengendalian lingkungan hidup;

k. pelayanan pertanahan;
l.

pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
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m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
n. pelayanan administrasi penanaman modal;
o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan.
Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman
kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk pelaksanaan
urusan wajib dan urusan pilihan. Pembagian urusan antar Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten diatur lebih lanjut dalam PP
No 38 tahun 2007 yang secara hampir keseluruhan pengaturan dalam PP ini
telah masuk dalam UU No. 23 Tahun 2014, di mana hubungan keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meliputi:
a. Pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah;
b. pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah; dan
c. pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerah
Hubungan dalam bidang keuangan antar pemerintahan daerah
meliputi:
a. bagi hasil pajak dan nonpajak antara pemerintahan daerah Provinsi dan.
Pemerintahan di mana daerah Kabupaten/Kota;
b. pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama;
c. pembiayaan bersama atas kerja sama antar daerah; dan
d. pinjaman dan/atau hibah antar pemerintahan daerah.
Hubungan dalam bidang pelayanan umum antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (vertikal) meliputi:
a. kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar pelayanan
minimal;
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b. pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan
daerah; dan
c. fasilitasi pelaksanaan kerja sama antar pemerintahan daerah dalam
penyelenggaraan pelayanan umum.
Hubungan antar pemerintahan daerah (horisontal) meliputi:
a. pelaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah;
b. kerja sama antar pemerintahan daerah dalam penyelengaraan pelayanan
umum; dan
c. pengelolaan perizinan bersama bidang pelayanan umum.
Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber
daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah meliputi:
a. kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian
dampak, budi daya, dan pelestarian;
b. bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
dan
c. penyerasian lingkungan dari tata ruang serta rehabilitasi lahan
Hubungan antar pemerintahan daerah (horisontal) meliputi:
a. Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya
yang menjadi kewenangan daerah;
b. Kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan
sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah; dan
c. Pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam
dan sumber daya lainnya.
Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk
mengelola sumber daya di wilayah laut. Daerah mendapatkan bagi hasil atas
pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai
dengan

peraturan

perundang-undangan.

Kewenangan

daerah

untuk

mengelola sumber daya di wilayah laut meliputi:
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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.
Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut 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. Apabila wilayah
laut antara 2 (dua) Provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil,
kewenangan untuk mengelola sumber daya. Di wilayah laut dibagi sama
jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua)
Provinsi tersebut, dan untuk Kabupaten/Kota memperoleh 1/3 (sepertiga)
dari wilayah kewenangan Provinsi dimaksud.
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BAB IV
KAJIAN DAN PEMBAHASAN KOMPREHENSIF

A. Pembahasan Komprehensif Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Pengaturan
Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Laut
Sebelum deklarasi Djuanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada
Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen
Ordonantie 1939 (TZMKO 1939). Dalam peraturan jaman Hindia Belanda ini, pulaupulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau
hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing
boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut.
Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip
negara kepulauan (Archipelagic State) yang pada saat itu mendapat pertentangan besar
dari beberapa negara, sehingga laut-laut antarpulau pun merupakan wilayah Republik
Indonesia dan bukan kawasan bebas.
Secara konseptual, di luar BAB II, Pakar Hukum Laut Hasjim Djalal
mengemukakan bahwa negara maritim tidak sama dengan negara kepulauan. Negara
maritim adalah negara yang mampu memanfaatkan laut, walaupun negara tersebut
mungkin tidak punya banyak laut, tetapi mempunyai kemampuan teknologi, ilmu
pengetahuan, peralatan, dan lain-lain untuk mengelola dan memanfaatkan laut
tersebut, baik ruangnya maupun kekayaan alamnya dan letaknya yang strategis. Oleh
karena itu, banyak negara kepulauan atau negara pulau yang tidak atau belum menjadi
negara maritime karena belum mampu memanfaatkan laut yang sudah berada di dalam
kekuasaannya. Sebaliknya, banyak negara yang tidak mempunyai laut atau lautnya
sangat sedikit. Jika Indonesia ingin menjadi poros maritim dunia, terlebih dahulu
Indonesia harus berupaya menjadi negara maritim. Untuk menjadi Negara maritim,
menurut Hasjim Djalal, Indonesia harus mampu mengelola dan memanfaatkan
kekayaan dan ruang lautnya, antara lain: mengenal berbagai jenis laut Indonesia
dengan berbagai ketentuannya; mengenal dan menghormati hak-hak internasional atas
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perairan Indonesia; mampu menghapus praktik ilegal dan mencegah segala macam
bentuk pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan juga di daerah
kewenangannya; mampu menetapkan dan mengelola perbatasan maritim dengan
Negara tetangga dan menjaga keamanannya; mampu menjaga keselamatan pelayaran
yang melalui perairan Indonesia; mampu memanfaatkan kekayaan alam dan ruang di
luar perairan Indonesia seperti di laut bebas dan di dasar laut internasional.
Singkatnya, negara maritime Indonesia selain harus mampu memanfaatkan semua
unsur kelautan di sekelilingnya untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa, juga
harus mampu menghadirkan kekuatan keamanan laut yang memadai, semacam sea
and coast guard, guna menjaga keamanan perairan Indonesia dari berbagai tindak
pelanggaran hukum.
FILOSOFIS

KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM UU PEMERINTAH

DAERAH
Penerapan otonomi daerah ditujukan untuk mendekatkan proses pengambilan
keputusan kepada kelompok masyarakat yang paling bawah, dengan memperhatikan
ciri khas budaya dan lingkungan setempat, sehingga kebijakan publik dapat lebih
diterima dan produktif dalam memenuhi kebutuhan serta rasa keadilan masyarakat
akar rumput, itulah idealnya aktualisasi dari otonomi daerah. Sebagaimana UU No. 22
Tahun 1999 tentang Daerah, yang lebih popular disebut UU Otonomi Daerah/Otda pada
tahun 2001, dan telah diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun2004 dan diperbaharui
dengan UU No. 23 Tahun 2014. UU ini merupakan tonggak baru dalam sistem
pemerintahan Indonesia.
UU Otonomi Daerah ini terlahir dari pandangan bahwa negara Indonesia (NKRI)
yang mempunyai wilayah (kepulauan) sangat luas, lautan lebih luas dari daratan
mustahil dikelola dengan baik melalui sistem pemerintahan yang sentralistik, karena
itu, diperlukan desentralisasi kekuasaan.
Melihat dari segi filosofis topik ini, maka disimpulkan urgensi dari pengelolaan
zona maritim oleh Pemerintah Daerah. Keberadaan Indonesia yang secara geografis
terletak di antara 2 samudera merupakan potensi yang dapat digunakan bangsa
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ini. Konsep negara maritim, mampu memanfaatkan laut, mempunyai kemampuan
teknologi, ilmu pengetahuan, peralatan, dan lain-lain untuk mengelola dan
memanfaatkan laut tersebut, baik ruangnya maupun kekayaan alamnya dan letaknya
yang strategis. Pembagian kewenangan dengan pemerintah daerah mengenai
pengelolaan zona maritim ditujukan untuk mendekatkan proses pengambilan
keputusan kepada kelompok masyarakat yang paling bawah, dengan memperhatikan
ciri khas budaya dan lingkungan setempat, sehingga kebijakan publik dapat lebih
diterima dan produktif dalam memenuhi kebutuhan serta rasa keadilan masyarakat.
Penguatan dan pengembangan kemampuan pertahanan-keamanan nasional di
laut, khususnya di wilayah perbatasan. Memakmurkan kehidupan masyarakat di
seluruh wilayah perbatasan Indonesia melalui berbagai kegiatan pembangunan yang
efisien, berkelanjutan dan berkeadilan atas dasar potensi sumber daya dan budaya
lokal serta aspek pemasaran.
Saat ini, ada beberapa kementerian dan lembaga yang menangani sektor
kelautan kerap diwarnai tumpang tindih dan tarik-menarik kepentingan. Egosektoral
Lintas pemerintah mendominasi, sedang infrastruktur kelautan tidak cukup untuk
mengimbangi sektor lain sehingga laut semakin tertinggal. Upaya mendorong tata
kelola dan pembangunan kelautan harus dinilai dari keberpihakan anggaran. Alokasi
APBN dan alokasi APBD harus menambahkan indikator luas lautan. Selama ini tolak
ukur alokasi anggaran mengacu pada luas daratan, jumlah penduduk, dan kontribusi
ekonomi. Pertimbangan ekonomi kelautan selama ini sudah tercantum dalam UU
Kelautan. Kemudian untuk mendukung visi Presiden Joko Widodo dibutuhkan
pembangunan di bidang maritim yang sesuai dengan kemampuan lingkungan daerah
masing-masing yang akan lebih baik jika Pemerintah Daerah yang mengelola zona
maritim.
Pengelolaan zona maritim oleh Pemerintah Daerah, diperlukan mengingat
efektifitas dan efisiensi keuangan negara dan kinerja SDM terkait. Pemberian
kewenangan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan sumber daya
manusia yang dapat berkompeten dalam bidang kemaritiman agar sesuai dengan
budaya masyarakat lokal masing-masing daerah. Serta pengembangan teknologi yang
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dapat disesuaikan dengan kemampuan lingkungan daerah terkait, mengingat
pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan daerah terkait dan pengaturannya yang
lebih sesuai.
Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk
mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan daerahnya secara lebih efektif,
efisien dan partisipatif. Khususnya dalam bidang maritim, yang baru saja dicanangkan
oleh Presiden Jokowi terkait Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dalam penggalian
potensi zona maritim tetap dibutuhkan peranan dari pemerintahan Pusat dan juga
daerah. Peran pemerintah puat adalah untuk menjaga pertahanan dan kemanan
wilayah laut. Pengelolaan zona maritim, dalam bidang pengankutan, pelayaran,
dermaga, sumber daya air, dan perikanan, dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Sebagai mana yang terdapat dalam Pasal 27 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2014. Kewenangan
Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut meliputi eksplorasi,
eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi.
Dengan desentralisasi, diharapkan jarak antara rakyat dengan pembuat
kebijakan menjadi lebih dekat, baik secara politik maupun geografis, sehingga
diharapkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan akan sesuai dengan hajat hidup rakyat.
Artinya, Pemerintah Daerah yang pastinya lebih mengetahui kelemahan dan
keunggulan daerahnya, baik dari sisi SDM dan SDA, dan Pemerintah Pusat diharapkan
dapat membuat kebijakan-kebijakan yang lebih efektif guna memakmurkan
masyarakat.

B. Pembahasan Komprehensif Dinamika Pengelolaan Laut di Daerah

Republik Indonesia adalah Negara kesatuan yang disertai sistem desentralisasi
dan susunan organisasi RI terdiri dari dua susunan utama yaitu susunan organisasi
Negara tingkat Pusat dan tingkat daerah.
Susunan organisasi negara tingkat Pusat, mencerminkan seluruh cabang-cabang
pemerintah dan fungsi kenegaraan pada umumnya. Susunan organisasi tingkat daerah
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terbatas pada susunan penyelenggaraan pemerintah (eksekutif) dan unsur-unsur
pengaturan (regulen) dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan.
Konsekuensi

sistem

desentralisasi,

tidak

semua

urusan

pemerintahan

diselenggarakan sendiri oleh pemerintah Pusat. Berbagai urusan pemerintahan dapat
diserahkan akan dilaksanakan atas bantuan satuan-satuan pemerintah yang lebih
rendah dalam bentuk otonomi atau tugas pembantuan (medebewind).
Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi urusan rumah
tangga daerah. Dan terhadap urusan pemerintah yang diserahkan itu, daerah
mempunyai kebebasan (vrijheid) untuk mengatur dan mengurus sendiri dengan
pengawasan dari Pemerintah Pusat atau satuan pemerintah yang lebih tinggi
tingkatnya dari daerah yang bersangkutan.
Pemberian kewenangan kepada daerah dilandasi kepada asas desentralisasi,
maka akan memberi implikasi berupa penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup
kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan sebagaimana termuat
dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu:
a. politik luar negeri;
b. pertahanan dan keamanan
c. Pemerintahan Umum;
d. yustisi;
e. moneter dan fiskal nasional; dan
f. agama.
Berkaitan dengan bidang kelautan kewenangan Pemerintah meliputi (UU No. 23
Tahun 2014) meliputi :
a. penetapan kebijakan dan pengaturan eksploitasi, konservasi, pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya alam perairan di wilayah laut diluar perairan 12 mil,
termasuk perairan nusantara dan dasar laut serta ZEE dan landas kontinen.
b. Penetapan kebijaksanaan dan pengaturan pengeloaan dan pemanfaatan benda
berharga dari kapal tenggelam di luar perairan laut 12 mil.
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c. Penetapan kebijakan dan pengaturan batas-batas maritime yang meliputi batasbatas daerah otonom di laut dan batas-batas ketentuan hukum laut internasional.
d. Penetapan standar pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil.
e. Penegakan hukum diwilayah laut diluar 12 mil dan di dalam perairan 12 mil yang
menyangkut hal spesifik serta berhubungan dengan internasional.
Keleluasan

otonomi

mencakup

juga

kewenangan

yang

utuh

dalam

penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi
berbagai kegiatan pembangunan di daerah. Dalam pembangunan kawasan pesisir dan
pantai suatu Provinsi merupakan suatu sub sistem dalam pembangunan nasional. Hal
ini berarti bahwa pembangunan kawasan tersebut merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari dan sekaligus menyatu dengan pembangunan nasional, yang
penyelenggaraannya mengacu kepada kaedah hukum penuntun, dan merupakan
pembangunan dari dan untuk masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat bersamasama dengan pemerintah, dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat secara
terencana, bertahap dan berkesinambungan, sesuai dengan kondisi, potensi dan
aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di kawasan atau wilayah tersebut.

1. Pembahasan terhadap kewenangan Pusat dalam Pengelolaan Laut
Republik

Indonesia

adalah

Negara

kesatuan

yang

disertai

sistem

desentralisasi. Susunan organisasi RI terdiri dari dua susunan utama yaitu susunan
organisasi Negara tingkat Pusat dan tingkat daerah.
Susunan organisasi negara tingkat Pusat, mencerminkan seluruh cabangcabang pemerintah dan fungsi kenegaraan pada umumnya. Susunan organisasi
tingkat daerah terbatas pada susunan penyelenggaraan pemerintah (eksekutif) dan
unsur-unsur pengaturan (regulen) dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan.
Konsekuensi sistem desentralisasi, tidak semua urusan pemerintahan
diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah Pusat. Berbagai urusan pemerintahan
dapat diserahkan akan dilaksanakan atas bantuan satuan-satuan pemerintah yang
lebih rendah dalam bentuk otonomi atau tugas pembantuan (medebewind).
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Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi urusan
rumah tangga daerah. Dan terhadap urusan pemerintah yang diserahkan itu, daerah
mempunyai kebebasan (vrijheid) untuk mengatur dan mengurus sendiri dengan
pengawasan dari Pemerintah Pusat atau satuan pemerintah yang lebih tinggi
tingkatnya dari daerah yang bersangkutan.
Pemberian kewenangan kepada daerah dilandasi kepada asas desentralisasi,
maka akan memberi implikasi berupa penyelenggaraan pemerintahan yang
mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali

kewenangan

sebagaimana termuat dalam Pasal 10 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 yaitu:
a. politik luar negeri;
b. pertahanan;
c. keamanan;
d. yustisi;
e. moneter dan fiskal nasional; dan
f. agama.
Berkaitan dengan kewenangan dalam pengelolaan laut kewenangan
Pemerintah Pusat meliputi:
a. penetapan kebijakan dan pengaturan eksploitasi, konservasi, pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya alam perairan di wilayah laut di luar perairan 12 mil,
termasuk perairan nusantara dan dasar laut serta ZEE dan landas kontinen.
b. Penetapan kebijaksanaan dan pengaturan pengeloaan dan pemanfaatan benda
berharga dari kapal tenggelam di luar perairan laut 12 mil.
c. Penetapan kebijakan dan pengaturan batas-batas maritime yang meliputi batasbatas daerah otonom di laut dan batas-batas ketentuan hukum laut
internasional.
d. Penetapan standar pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil.
e. Penegakan hukum di wilayah laut diluar 12 mil dan di dalam perairan 12 mil
yang menyangkut hal spesifik serta berhubungan dengan internasional.
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Keleluasan otonomi mencakup juga kewenangan yang utuh dalam
penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan
evaluasi berbagai kegiatan pembangunan di daerah. Dalam pembangunan kawasan
pesisir dan pantai suatu Provinsi merupakan suatu subsistem dalam pembangunan
nasional. Hal ini berarti bahwa pembangunan kawasan tersebut merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari dan sekaligus menyatu dengan pembangunan nasional,
yang penyelenggaraannya mengacu kepada kaedah hukum penuntun, dan
merupakan pembangunan dari dan untuk masyarakat yang dilakukan oleh
masyarakat bersama-sama dengan pemerintah, dalam seluruh aspek kehidupan
masyarakat secara terencana, bertahap dan berkesinambungan, sesuai dengan
kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di kawasan
atau wilayah tersebut.
Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan wilayah
pesisir dan perairan pulau-pulau kecil adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.
Undang-Undang ini menentukan bahwa sasaran pengelolaan lingkungan hidup
adalah (1) tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan
lingkungan hidup; (2) terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, hak
dan kewajiban dan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(UUPA).
Di dalam UUPA diatur mengenai hak menguasai oleh Negara atas bumi, air,
ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Selain itu juga diatur
hak ulayat, hak-hak atas tanah, dan hak atas air.
c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
dan Ekosistemnya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tersebut lebih banyak memusatkan
perhatian pada pengaturan tentang kelestarian sumber daya alam. Konservasi sumber
daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian
sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistem, sehingga dapat mendukung
upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.
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d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan.

Undang-Undang ini terkesan lebih menitikberatkan perhatian pada
eksploitasi daripada kelestarian sumber daya tambang. Di dalam undangundang ini hanya terdapat satu pasal perlindungan lingkungan dari kegiatan
pertambangan.
e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang
Pembentukan Undang-Undang Tata Ruang didasarkan pada asas-asas
pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan
berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dan asas keterbukaan,
persamaan, keadilan dan perlindungan hukum. Undang-Undang Tata Ruang
mengatur tata ruang yang meliputi darat, laut dan udara, sehingga undangundang ini sangat penting dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil.
f. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan disebutkan bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia
termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan hutan oleh Negara
sebagaimana dimaksud di atas memberi wewenang kepada pemerintah untuk:
(1) Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan,

kawasan hutan dan hasil hutan;
(2) Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan

hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan;
(3) Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan,

serta mengatur perbuatan hukum mengenai hutan.
Penguasaan hutan Negara tetap memperhatikan hak masyarakat adat,
sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional.
64

g. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.
Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Pemerintah melaksanakan
pengelolaan sumber daya alam secara terpadu dan terarah dengan melestarikan
sumber daya alam beserta lingkungannya bagi kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat Indonesia”
Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah menunjukkan bahwa
pengelolaan sumber daya ikan masih berjalan pada semangat sentralistik. Ruang
bagi partisipasi publik dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan
pengelolaan ikan tidak ditemukan dalam Undang-Undang Perikanan. Demikian
pula perlindungan pada hak masyarakat adat. Tidak ada satu pasalpun dalam
Undang-Undang ini yang menyebutkan tentang masyarakat adat dan hak-haknya
atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya ikan.
h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Perairan.
Di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang perairan,
pengaturan air dibatasi pada air yang terdapat di atas atau di bawah permukaan
tanah, dan tidak termasuk air yang terdapat di laut.
i.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
Di dalam Undang-Undang ini, pemerintah memberikan kewenangan
kepada pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengelola
perairan laut pesisir dan perairan laut pulau-pulau kecil sampai batas 12 mil.

j.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pertahanan Keamanan.
Undang-Undang ini mengatur mengenai pengamanan sumber daya alam
dan sumber daya buatan yang dilaksanakan dengan konservasi dan diversifikasi
serta didayagunakan bagi kepentingan pertanahan keamanan Negara.

k. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Keparawitasataan.
Di dalam Undang-Undang Keparawisataan diatur pengusahaan obyek dan
daya tarik wisata.
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2. Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota.
Dengan diundangkannya UU No. 23 Tahun 2014 maka pelimpahan
kewenangan pemerintahan diserahkan kepada Provinsi. Sejalan dengan prinsip
tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi dalam SDA berada pada Provinsi secara
nyata bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk
dan menangani urusan pemerintahan di Provinsi dilaksanakan berdasarkan tugas,
wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh,
hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Adapun yang
dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi berbasis
Provinsi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan
dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan
daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian
utama dari tujuan nasional.
Khusus berkaitan dengan kewenangan pengelolaan wilayah laut, UU No. 23
Tahun 2014 berbasis Provinsi :
(1) Kabupaten/Kota tidak lagi memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk
mengelola sumber daya di wilayah laut.
(2) Kabupaten/Kota mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam
di bawah dasar dan/atau didasar laut sesuai dengan peraturan perundangundangan.
(3) Kabupaten/Kota tidak lagi mempunyai kewenangan untuk mengelola sumber
daya di wilayah laut meliputi:
a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
b. pengaturan administrasi;
c. pengaturan tata ruang;
d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau
yang melimpahkan kewenangannya oleh pemerintah;
e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan
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f. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan Negara.
(4) Kabupaten/Kota tidak mempunyai kewenangan untuk mengelola sumber daya
di wilayah laut dan Provinsi mempunyai kewenangan 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 Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai peranan yang
sangat penting dalam pemanfaatan semua potensi yang ada demi mengisi
pembangunan nasional pada umumnya dan khususnya pembangunan daerah ke
arah kesejahteraan rakyat terhadap berbagai potensi sumber daya kelautan yang
dimilikinya. Terutama bagi masyarakat (adat) yang mendiami wilayah pesisir.
Perhatian Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi terhadap
wilayah pesisir yang rentan mengalami kerusakan akibat aktivitas orang dalam
memanfaatkan sumber daya atau akibat bencana alam pada satu sisi dan pada sisi
yang lain yaitu akumulasi dari berbagai kegiatan eksploitasi yang bersifat
parsial/sektoral di wilayah pesisir serta dampak kegiatan lain di hulu wilayah
pesisir yang didukung oleh peraturan perundang-undangan yang ada sering
menimbulkan kerusakan sumber daya pesisir.
Peraturan perundang-undangan sebelumnya (UU 32 tahun 2004) lebih
berorientasi pada eksploitasi sumber daya pesisir level Kabupaten/Kota tanpa
memperhatikan kelestarian sumber daya. Sementara itu kesadaran nilai strategis
dari pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan, terpadu dan berbasis
masyarakat relatif kurang. Selain itu UU 32 tahun 2004 kurang dihargainya hak
masyarakat adat/lokal dalam pengelolaan sumber daya pesisir, serta terbatasnya
ruang untuk partisipasi masyarakat teritama masyarakat (adat) pesisir dalam
pengelolaan sumber daya kelautan tetapi pada UU No. 23 Tahun 2014 sudah
mengakomodir walau berbasis Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai eksekutornya.
3. Hak Ulayat Masyarakat Adat Atas Pengelolaan Laut

67

Hak ulayat laut merupakan terjemahan dari kata dalam bahasa Inggris, sea
tenure. Sudo (1983) yang mengutip Laundgaarde, mengatakan bahwa istilah sea
tenure mengacu kepada seperangkat hak dan kewajiban timbal balik yang muncul
dalam hubungannya dengan kepemilikan wilayah laut. Sea tenure adalah suatu
sistem, di mana beberapa orang atau kelompok sosial memanfaatkan wilayah laut,
mengatur tingkat eksploitasi terhadap wilayah tersebut, yang berarti juga
melindunginya dari eksploitasi yang berlebihan (over exploitation).10
Melengkapi batasan Sudo, Tomoya Akimichi mengatakan bahwa hak-hak
kepemilikan (property rights) mempunyai konotasi sebagai memiliki (to own),
memasuki (to access) dan memanfaatkan (to use). Baik konotasi memiliki,
memasuki maupun memanfaatkan tidak hanya mengacu pada wilayah penangkapan
(fishing ground), tetapi juga mengacu pada teknik-teknik penangkapan, peralatan
yang digunakan (teknologi) atau bahkan sumber daya yang ditangkap dan
dikumpulkan.11
Dengan demikian maka secara teoritis dapat dikatakan bahwa yang
dimaksud dengan hak adat kelautan (hak ulayat laut) adalah seperangkat aturan
atau praktek pengelolaan atau manajemen wilayah laut dan sumber daya di
dalamnya berdasarkan adat-istiadat yang dilakukan oleh masyarakat pesisir pada
desa (negeri-negeri untuk Maluku Tengah).
Perangkat aturan atau hak adat kelautan (hak ulayat laut) ini menyangkut
siapa yang memiliki hak atas suatu wilayah, jenis sumber daya yang boleh ditangkap
dan teknik mengeksploitasi sumber daya yang diperbolehkan yang ada dalam suatu
wilayah laut.
Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa hak ulayat laut mengacu pada
seperangkat hak dan kewajiban timbal balik yang muncul dalam institusi pemilikan

10

Sudo Ken Ichi, Sosial Organization and Types of Sea Tenure in Micronesia dalam Kenneth Ruddle dan R.E.
Johannes (eds) Traditional Marine Resources Management in Pasific Basin: an Anthropology, Jakarta,
UNESCO/ROSTSEA, hal. 163
11

Tomoya Akimichi, Sea Tenure and Its Transformation in the Lau of North Malaita, Solomon Island, South Pacific
Study Vol. 12, No. 1, National Museum of Ethnology, Japan, 1991 , hal. 7
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bersama. Istilah pemilikan bersama di sini merujuk pada pembagian hak-hak
penguasaan bersama di dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya tertentu.
Konsep milik jika diterapkan pada sumber daya mengandung arti sebagai suatu
kelembagaan sosial primer yang memiliki susunan dan fungsi untuk mengatur
sumber daya yang lebih didasarkan pada kebiasaan, larangan-larangan dan
kekeluargaan. Oleh karena itu institusi atau kepranataan dalam sistem kepemilikan
atau penguasaan sumber daya bersama tidak dapat dilepaskan dari adanya sosial
order yang memiliki kekuatan mengikat bagi setiap individu anggota suatu
komunitas.
Aturan-aturan yang terbentuk dalam sistem penguasaan bersama itu pada
dasarnya merupakan suatu kesadaran kolektif (collective consciousness). Dalam hal
ini kesadaran kolektif itu mempunyai dua sifat pokok (Wahyono dkk, 2000: 89). Pertama, mengandung pengertian bahwa kesadaran kolektif dari suatu
komunitas atau kelompok sosial sesungguhnya berada di luar ke-diri-an dari setiap
individu anggota masyarakat. Jadi kesadaran kolektif itu tidak tergantung
keberadaannya pada eksistensi dari setiap individu, melainkan sebaliknya, yaitu
selalu diwariskan atau disosialisasikan dari suatu nenerasi ke generasi berikutnya.
Sifat yang kedua, kesadaran kolektif mengandung suatu kekuatan psikis yang
memaksa

individu-individu

anggota

kelompok

untuk

menyesuaikan

diri

terhadapnya.12
Berdasarkan pada gambaran sebagaimana dikemukakan di atas maka dapat
dikatakan bahwa fungsi hak ulayat laut dalam suatu komunitas dapat dilihat dari
seberapa jauh institusi hak ulayat laut itu memberikan kestabilan struktur sosial
suatu komunitas tersebut. Tentang hak ini Brown (Zerner, 1993: 76)
“……define the sosial function of sosially standardized mode of activity or of
thought, as its relation to the sosial structure to the existence and continuity of which
it makes some contribution”

12

Nasikun, Modernisasi Versus Tradisionalisme, Seksi Penerbitan Badan Litbang Fakultas Sosial Politik, 1979,
Yogyakarta, hal. 2-4
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Melihat uraian di atas, pengertian fungsi pada hak ulayat laut adalah
menunjuk pada suatu proses hubungan sosial yang dinamis dalam suatu sistem
sosial atau struktur masyarakat tempat hak ulayat laut itu dipraktekkan. Berkaitan
dengan ini Robert K Merton (Zerner, 1993: 106) mengemukakan bahwa dalam
melakukan analisis fungsional pada suatu kepranataan sosial sebaiknya lebih
ditekankan pada permasalahan yang konkret, yaitu bagaimana mekanisme sosial
sebuah lembaga kepranataan sosial itu berlangsung, seperti antara lain pembagian
peran, penyekatan kelembagaan, susunan nilai-nilai, pembagian kerja dan praktekpraktek ritual.
Merton membedakan fungsi ke dalam dua hal, yaitu fungsi manifest dan
fungsi laten. Menurut Merton sesuatu memiliki fungsi manifest apabila:
“…… those objective consequences contributing to the adjustment or adaption
of the system which are intended and recognized by participant in the system “(dalam
Zerner, 1993: 105).
Adapun fungsi laten berkaitan dengan: …. those which are neither nor
recognized. Apabila dikaitkan dengan hak ulayat laut, maka fungsi manifest
menunjuk pada pengertian berbagai konsekuensi praktek hak ulayat laut yang
disadari oleh setiap anggota masyarakat dalam rangka menjaga keutuhan
masyarakat atau integrasi sosial, sedangkan berbagai konsekuensi dari praktek hak
ulayat laut yang tidak didasari merupakan fungsi laten dari hak ulayat laut tersebut.
Dalam kaitan ini, Johanes memberikan contoh fungsi-fungsi yang terdapat
dalam hak ulayat laut sebagai berikut:
“Costumary marine tenurecan play a number of valuable roles and contempory
fisheries management. It can: (1) provide cultural sanctioned rules for allocating
marine resources acquitable, apprehending and punishing trangressord and
adjudicating disputes (usually without resource to government, thereby greatly
reducing administrative cost); (2) function as a from of conservation measure by
limiting entry to a fishery and providing the owners with an incentive ti regukate their
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own harvest; and (3) facilitate more flexible adjustments to changing biological or
socio economic conditions affecting the fishery than do government regulation”
Suatu bahasan mengenai hak ulayat laut dalam bentuk yang lebih dinamis
lahir dari pertanyaan pokok, yaitu mengapa hak ulayat laut dipraktekkan oleh suatu
masyarakat dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Belum ada suatu teori
yang mampu menjawab secara tuntas pertanyaan ini. Akan tetapi cukup banyak
hipotetis yang berusaha menjawab pertanyaan ini dengan acuan kasus-kasus
tertentu. Ini berarti ada banyak variabel yang mengarah ada atau tidaknya aturan
dan praktek hak ulayat laut pada suatu masyarakat. Meskipun demikian, suatu hal
yang merupakan kunci mengenai hal ini adalah anggapan bahwa laut merupakan
suatu sumber daya yang bernilai.
Banyak hal yang kemudian mengarah pada anggapan bahwa sumber daya
laut bernilai tinggi atau sebaliknya. Pertama, misalnya tingkat kepentingan laut.
Kedua, laut juga bisa dikatakan bernilai jika memiliki sumber daya, dan kondisi
ekologisnya sedemikian rupa sehingga orang mudah mengeksploitasinya. Dalam hal
yang terakhir ini, tentu berhubungan pula dengan mudah atau tidaknya proses
distribusi berjalan, atau dengan kata lain ada atau tidaknya pasar. Kondisi pasar itu
sendiri sedikit banyak dipengaruhi oleh masyarakat lain, sehingga kemungkinan
intensitas terjadinya proses tukar menukar semakin besar.
Satu variabel yang berbeda dengan variabel-variabel di atas adalah sistem
kepercayaan. Pada sistem kepercayaan masyarakat tertentu, laut mungkin dianggap
sebagai sumber kehidupannya. Dengan latar belakang kepercayaan ini, maka
perlakuan masyarakat terhadap laut berbeda, termasuk masalah yang berhubungan
dengan berkembang atau tidaknya hak penguasaan laut tersebut.
Selanjutnya, apabila variabel-variabel di atas diidentifikasikan dalam upaya
mencari jawaban mengapa hak ulayat laut dipraktekkan oleh suatu masyarakat,
maka jawaban atas variabel-variabel apa yang mempengaruhi berlangsungnya hak
ulayat laut, lebih banyak terikat pada suatu variabel kunci yaitu konflik. Hal ini
disebabkan oleh karena konflik merupakan suatu potensi yang cukup kuat atas
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berubahnya hak ulayat laut. Dalam hal ini perubahan-perubahan yang terjadi sangat
bervariasi, dari mulai perubahan isi aturan maupun praktek hak ulayat laut sampai
pada perubahan yang menyangkut semakin menguat atau melemahnya praktek
pelaksanaan aturan hak ulayat laut tersebut. 13

C. Pembahasan Dinamika Pengelolaan Laut di Daerah Khusus
1. Pengelolaan Laut di Papua
Pengelolaan Laut di Daerah Provinsi Papua yang terletak pada koordinat
130*-140* BT dan 9,0* - 10,45* LS dan memiliki garis pantai sepanjang 1.170 mil
laut dengan luas perairan territorial mencapai 45.510 km 2 yang di dalamnya
mengandung berbagai jenis biota laut yang bernilai ekonomis penting. Secara umum
potensi lestari sumber daya perikanan laut sebesar 1.524.800 ton/tahun dan
perikanan darat sebesar 268.100 ton/tahun (belum termasuk potensi lahan untuk
pengembangan budi daya laut dan tambak diperkirakan sebesar 1.663.200 Ha).
Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua menjadikan sektor perikanan dan
kelautan sebagai salah satu sektor unggulan sumber PAD, maka sektor ini
mempunyai peluang yang sangat luas untuk terus dipacu perkembangannya.
Potensi Ikan Hias Air Tawar Asli Papua, memiliki ikan hias air tawar bernilai
ekonomis tinggi seperti Arowana (Scleropages jardinii) di Merauke dan udang
Cherax di Jayawijaya. Jenis ikan hias lainnya seperti Ikan Rainbow Fish, Bambit,
Iriatherina, Kaca, banyak terdapat di perairan umum yang ada di Kabupaten/Kota di
wilayah Provinsi Papua.

13

Richard B. Pollnac, Investigating Territorial Use Rights Among Fishermen, Senri Ethnological Studies 17,
Maritime Institutions in the Western Pasific, Osaka, National Museum of Ethnology, 1984, hal. 288-289.

72

Tabel 2
Potensi Lahan Pengembangan Budi daya Pantai
Potensi Lahan Pengembangan Budi daya Pantai
(42.000 Ha)
1

Udang

17.700 Ha

2

Bandeng

11.700 Ha

3

Teripang

12.600 Ha

Tabel 3
Potensi Lahan Pengembangan Budi daya Laut

Potensi Lahan Pengembangan Budi daya Laut ( < 5 km
dari garis pantai sebesar 9.938.100 Ha)
Kakap
1

6.993.000 Ha

Tiram
2 (Kerang Darah)

1.414.000 Ha

Kerapu
3

715.700 Ha

Teripang
4

201.300 Ha

Titam
5 Mutiara/Abalone

112.300 Ha

Rumput
6
Laut

501.900 Ha

Provinsi Papua memiliki panjang garis pantai seluas 1.170 mil yang
ditumbuhi oleh ekosistem hutan mangrove yang subur dengan gugusan terumbu
karang yang indah serta aneka ragam biota akuatik yang hidup di dalamnya. Potensi
alam dan kekayaan bahari yang terkandung di tanah Papua belum sepenuhnya
dapat dimanfaatkan dan dikelola secara maksimal, hal ini ditandai dengan masih
rendahnya nilai konsumsi ikan masyarakat diwilayah pedalaman /pegunungan
sebesar 12,34 kg/kapita/thn, sedangkan nilai konsumsi ikan masyarakat diwilayah
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pesisir telah mencapai 44,93 kg/kapita/tahun. (Kelautan dan Perikanan Dalam
Angka Tahun 2014.
Hingga akhir tahun 2014, nilai pemanfaatan lahan usaha budi daya walaupun
meningkat namun pertumbuhannya masih tergolong rendah, di mana untuk potensi
budi daya air tawar yang mencapai 178.786 Ha baru dimanfaatkan sebesar 1.163 Ha
(0,65%), potensi budi daya payau yang mencapai 42.000 Ha, baru dimanfaatkan
sebasar 495,1 Ha (1,17%) dan potensi budi daya laut yang mencapai 256.800 Ha
baru dapat dimanfaatkan sebesar 47,1 Ha (0.18%).
Tabel 4
Perkembangan luas kolam, tambak, keramba dan laut tahun 2014
No Uraian

Tahun

Kenaikan
%

2013

2014

Kolam
1

1.128,20

1.129,2

0,09

Tambak
2

494,0

495,1

0,22

Keramba/kurungan
3

34,50

34,6

0,29

Laut
4

46,20

47,1

1,95

1.702,9

1.706,0

0,18

Jumlah

Sumber: Data Statistik Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua 2014
Perkembangan jumlah armada perikanan tangkap tahun 2009 sebesar
27.127 unit dan mengalami penurunan sebesar 12,56% dari tahun sebelumnya
31.022 unit (2008), Hal ini disebabkan semakin meningkatnya biaya operasional
kegiatan penangkapan dilaut akibat kenaikan harga BBM, sementara jumlah hasil
tangkap semakin menurun disebabkan kegiatan eksploitasi yang berlebihan
menggunakan alat tangkap yang dilarang karena tidak ramah lingkungan, akibatnya
terjadi kerusakan lingkungan perairan yang menurunkan jumlah populasi ikan dan
keadaan ini semakin diperburuk dengan meningkatnya kegiatan ilegal fishing dilaut
lainnya.
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Tabel 5
Perkembangan armada perikanan tahun 2013 - 2014
No

Tahun

Uraian

Kenaikan %

2013

2014

Perahu
1
Tanpa Motor

26.286

21.383

- 18,56

Perahu
2
Motor Tempel

3.370

4.449

32,02

Kapal
3
Motor

1.366

1.295

- 5,20

Jumlah

31.022

27.127

- 12,56

Sumber: Data Statistik Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua 2014
Di sisi lain jumlah nelayan dan pembudi daya ikan justru mengalami
peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya dari 106.808 orang
(2013)

menjadi

163.420

orang

(2014)

atau

meningkat

sebasar

53%,

Kecenderungan penurunan terjadi pada Rumah Tangga Perikanan (RTP), di mana
RTP tahun 2013 sebesar 37.686 RTP menurun menjadi 32.773 RTP atau penurunan
sebesar 13,04%, yang kemungkinan terjadi akibat alih profesi dari Rumah Tangga
Perikanan (RTP) beralih ke sektor jasa lainnya.
Tabel 6
Perkembangan jumlah nelayan dan pembudi daya ikan tahun 2013 - 2014
No

Uraian

1

Nelayan Di laut

Tahun
2013

2014

106.116

108.357

Kenaikan %
2,11
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Potensi sumber daya kelautan dan perikanan Papua masih potensial
dikembangkan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan dan
pendapatan asli daerah (PAD). “Potensi tersebut berada pada wilayah pengelolaan
perikanan di bagian utara Papua dan di bagian selatan Papua yang masih
dimungkinkan pengembangannya, diaplikasikan melalui program dan kegiatan
sejalan dengan visi dan misi Gubernur Papua, yakni “Papua Bangkit, Mandiri, dan
Sejahtera”, dan untuk wilayah pesisir telah disiapkan program peningkatan
produksi perikanan tangkap dan program peningkatan ekonomi masayarakat
pesisir untuk menjawab kebutuhan masayarakat nelayan di wilayah pesisir.
Peningkatan produksi perikanan tangkap di Papua dikembangkan melalui
motorisasi perahu nelayan, sarana yang mendukung produktivitas nelayan seperti
rumpon dan sarana penangkapan ikan, sementara program pemberdayaan
masayarakat

pesisir

dan

pulau-pulau

terluar,

contohnya

seperti

sarana

penangkapan ikan di danau dan sistem wanamina sebagai mata pencaharian
alternatif serta pendampingan lembaga keuangan mikro, di mana program pesisir
ini diperuntukan untuk meningkatkan pendapatan melalui mata pecaharian
alternatif.
Dalam rangka peningkatan pendapatan melalui produktifitas nelayan dan
untuk mencapai indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam indikator Kinerja
Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua terus berupaya agar
pendapatan masyarakat nelayan ini terus meningkat, di samping itu, untuk
peningkatan pendapatan masayarakat di wilayah Pegunungan dapat dijawab
dengan pengembangan budi daya air tawar.
Untuk di daerah Pegunungan, telah dilakukan “Restocking” di empat danau,
dan 2016 mendatang, perlu disiapkan sarana produksi di 15 Kabupaten
pegunungan berupa karamba dan kolam untuk budi daya ikan air tawar, hal ini
merupakan

strategi

dalam

rangka

meningkatkan

konsumsi

ikan

di

wilayah Pegunungan dan tidak menentu, kemungkinan akan disiapkan ikan olahan
dalam bentuk ikan asar yang akan didistribusi ke daerah Pengunungan, budi daya
tetap dilakukan, namun nanti akan didistribusikan ikan olahan seperi ikan asap dan
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abon ikan, tetap dilakukan untuk meningkatkan gizi dan protein asal ikan untuk
masayarakat di wilayah pegunungan yang tingkat konsumsinya masih sangat
rendah dibanding masayarakat di wilayah pesisir Papua.
Menyinggung soal potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bidang kelautan
dan perikanan setelah diidentifikasi kembali sangat potensial. Di mana sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, telah
diamanatkan kewenangan-kemenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan
perikanan.
Potensi PAD yang lain adalah, pelabuhan perikanan seperti yang ada di
Hamadi, Kota Jayapura, memang selama ini Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI)
Hamadi masih belum optimal karena belum ada dasar hukumnya, namun ada niat
baik dari Gubernur yang telah melantik pejabat eselon untuk memberikan
pelayanan terhadap masayarakat di pelabuhan tersebut.

Terlebih dengan

peredaran uang di Hamadi yang hampir Rp 5 miliar tiap bulannya. Potensi PAD di
PPI tersebut sangat potensial, potensi tersebut di antaranya fasilitas docking kapal,
collstorage, es curah, es balok, sewa lahan usaha, dan parkir. Potensi-potensi ini
masih dibahas dengan melibatkan Dispenda Provinsi Papua, Badan Keuangan dan
Aset Daerah.

2. Dinamika Alokasi APBN di Daerah Khusus (NAD, DIY, Papua).
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun
Anggaran 2016, yang disampaikan oleh Jokowi di hadapan rapat paripurna DPR RI,
Jumat (14/8) lalu, Pemerintah mengajukan alokasi anggaran sebesar Rp
18.905.118.840.000 untuk dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu. Jumlah tersebut menunjukkan kenaikan
lebih dari Rp 1 triliun, dibandingkan alokasi dana untuk anggaran yang sama pada
APBNP 2015 yaitu untuk dana otonomi khusus sebesar Rp 16,5 triliun ditambah
Dana Keistimewaan Provinsi DIY sebesar Rp 547,5 miliar.
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Dalam RAPBN Tahun 2016 diuraikan, dari total 18.905.118.840.000 dana
Otonomi Khusus dan dana Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
(DIY), pemerintah memberikan alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan
Provinsi Papua Barat sebesar Rp 7.765.059.420.000 (sebelumnya Rp 7 triliun).
"Alokasi dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat itu dibagi
70 persen atau Rp 5.435.541.600.000 untuk Provinsi Papua dan 30 persen atau
Rp2.329.517.820.000 untuk Provinsi Papua Barat," bunyi keterangan pemerintah
dalam RAPBN Tahun Anggaran 2016.
Adapun alokasi dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh dalam RAPBN tahun
2016 mencapai Rp 7.765.059.420.000 (sebelumnya Rp 7 triliun), dan dana
keistimewaan Provinsi DIY Rp 547.450.000.000,- Selain itu, Pemerintah juga
memberikan dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Papua dan
Papua Barat yakni Rp 3.375.000.000.000,-. Jumlah dana tambahan infrastruktur ini
dibagi masing-masing untuk Provinsi Papua sebesar Rp 2.261.250.000.000 dan
Provinsi Papua Barat sebesar Rp 1.113.750.000.000. Sebagai perbandingan pada
APBNP 2015, dana tambahan infrastruktur untuk Provinsi Papua sebesar Rp 2
triliun, dan untuk Provinsi Papua Barat sebesar Rp 500 miliar.

D. Pembahasan Dinamika Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam
Pengelolaan Laut.
Strategi percepatan pembangunan Daerah meliputi prioritas pembangunan dan
pengelolaan sumber daya alam di laut, percepatan pembangunan ekonomi,
pembangunan sosial budaya, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan
hukum adat terkait pengelolaan laut, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan. Dalam rangka mendukung percepatan
pembangunan di Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan, Pemerintah Pusat dapat
mengalokasikan dana percepatan di luar DAU dan DAK, dan Ketentuan lebih lanjut
mengenai kewenangan Daerah Provinsi di laut maka Daerah Provinsi yang Berciri
Kepulauan secara detail perlu diatur dengan peraturan pemerintah.
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Bagian Kelima pada UU No. 23 Tahun 2014 mengatur Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan di mana pada Paragraf 1 mengatur tentang Pendapatan, yang secara detail
diatur dalam Pasal 285 ayat (1) menyebutkan bahwa Sumber pendapatan Daerah
terdiri atas:
a. pendapatan asli Daerah meliputi: 1). pajak daerah; 2). retribusi daerah;
3). hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 4). lain-lain
pendapatan asli Daerah yang sah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

(2) Pendapatan transfer sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a.transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:
1). dana perimbangan; 2). dana otonomi khusus; 3). dana keistimewaan; dan 4).
dana Desa. b.transfer antar-Daerah terdiri atas: 1). pendapatan bagi hasil; dan 2).
bantuan keuangan.
Dalam Pasal 288 Dana perimbangan terdiri atas: a.DBH 14; b.DAU15; dan c.DAK16.
Tabel. 7
Daftar Alokasi Anggaran Tugas Perbantuan di Batam (Kepulauan Riau)
No

Nama Program

Jumlah

Batam (Kepulauan Riau)
Balai Budi daya Laut Batam
1 Gedung Pendukung Pelayanan Publik

2,935,400,000
1,545,670,000

14

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN
yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi
ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
15
Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah
dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16
Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
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No

Nama Program

Jumlah

2 Gudang Pakan

117,700,000

3 Kendaraan Fungsional Laboratorium

385,000,000

Keskanling
4 Pengatapan Bak Sedimen

144,800,000

5 Rehab Jalan Lingkungan

125,000,000

6 Rehab Lab Keskanling

177,230,000

7 Rehab Mess Operator

190,000,000

8 Rehab Ruang Bimtek

100,000,000

9 Rehab Ruangan Kantor

150,000,000

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Batam
1 Pembelian Kendaraan Operasional Pengelola

370,000,000

KKPD Coremap-CTI Batam
2 Pembuatan Pagar Kantor Pengelola KKPD

150,000,000

Batam
3 Pembuatan Sarana Air Bersih Kantor

100,000,000

Pengelola KKPD Coremap-CTI Batam
4 Pengadaan Meubelair Bagi Pengelola KKPD

200,000,000

Coremap-CTI Batam
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No

Nama Program

Jumlah

5 Pengadaan Peralatan Alat Selam Untuk
Menunjang Kegiatan Wisata Bahari

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Batam

Genset

100,000,000

Sumber: Pusat Data dan Informasi KIARA (November 2015), diolah dari Nota Keuangan

Tabel 8
Daftar dan Alokasi Anggaran Tugas Perbantuan 2015 di Kota Banda Aceh
(Nanggroe Aceh Darussalam)
No

Nama Program

Jumlah

Kota Banda Aceh
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan

125,000,000

Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Aceh
Pengadaan Alat Laboratorium Karantina Ikan,

125,000,000

PMKHP

Sumber: Pusat Data dan Informasi KIARA (November 2015), diolah dari Nota Keuangan
APBN 2015
Dari kedua tabel di atas, dapat dilihat bahwa alokasi anggaran Tugas Perbantuan
yang dialokasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Pemerintah Kota
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Batam (Kepulauan Riau) dan Kota Banda Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam)
menunjukkan pola hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
pada tahun 2015.
Kedua, Dana Bagi Hasil. Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004, DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada Daerah dengan angka persentase tertentu untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
1. Dana Bagi Hasil
DBH terdiri atas DBH pajak dan DBH sumber daya alam (SDA).
a. Dana Bagi Hasil Pajak
DBH pajak merupakan komponen dana perimbangan sebagai salah satu
sumber penerimaan daerah dalam rangka mengurangi ketimpangan vertikal
(vertical imbalance) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sesuai
dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,
penerimaan pajak yang dibagihasilkan kepada Pemerintah Daerah sebagai DBH
pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Wajib
Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan Pasal 21. Dengan
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, sejak tahun 2011 BPHTB telah menjadi pajak daerah
sehingga tidak lagi dibagihasilkan kepada daerah. Di samping PBB dan PPh Pasal
21 dan Pasal 25/29 WPOPDN, berdasarkan ketentuan Pasal 66A UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, sejak tahun 2008 penerimaan
negara dari cukai hasil tembakau termasuk penerimaan negara yang
dibagihasilkan ke daerah.
Perhitungan alokasi DBH pajak dan cukai hasil tembakau (CHT)
dilakukan setelah ditetapkannya pagu penerimaan pajak dan CHT tersebut
dalam APBN. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 145/PMK.07/2013,
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perhitungan alokasi dilakukan berdasarkan data rencana penerimaan PBB dan
PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 WPOPDN untuk perkiraan alokasi DBH.
Pajak dan data rencana penerimaan CHT untuk perkiraan alokasi DBH
CHT. Perkiraan alokasi tersebut merupakan dasar untuk penyaluran sampai
dengan triwulan IV. Khusus untuk DBH PPh, pada akhir tahun ditetapkan alokasi
definitif berdasarkan prognosa realisasi penerimaan PPh Pasal 21 dan Pasal
25/29 WPOPDN sebagaimana di manatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Alokasi definitif tersebut
merupakan dasar untuk penyaluran pada triwulan terakhir. Penyesuaian
terhadap perkiraan alokasi/alokasi definitif tersebut dilakukan setelah realisasi
penerimaan PBB, PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 WPOPDN, dan CHT ditetapkan
dan telah diaudit oleh BPK pada tahun anggaran berikutnya.
Kebijakan DBH pajak tahun 2015 diarahkan sebagai berikut:
1. Menetapkan perkiraan alokasi DBH secara tepat jumlah dan tepat waktu
sesuai dengan rencana penerimaan berdasarkan potensi daerah penghasil
sebagai dasar penyaluran.
2. Menyalurkan alokasi DBH berdasarkan perkiraan alokasi untuk menjamin
kepastian jumlah dan waktu.
3. Melakukan

perhitungan

kurang

bayar/lebih

bayar

DBH

dengan

memperhitungkan DBH yang telah disalurkan dengan realisasi penerimaan.
Selain itu, kebijakan alokasi DBH pajak untuk Daerah Otonom Baru
(DOB) tahun 2015 adalah (1) Alokasi DBH PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29
WPOPDN, dan DBH PBB nonmigas yang diperoleh daerah induk dibagi
kepada DOB sesuai dengan rencana penerimaan; (2) Alokasi DBH PBB Migas
yang diperoleh daerah induk dibagi kepada DOB secara proporsional
berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah; (3) Alokasi DBH PBB bagi
rata yang diperoleh daerah induk dibagi kepada DOB secara merata; dan (4)
Alokasi DBH CHT yang diperoleh daerah induk dibagi kepada DOB secara
proporsional berdasarkan jumlah penduduk.
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Secara keseluruhan DBH Pajak dalam APBN tahun 2015 direncanakan
sebesar Rp 50.568,7 miliar, atau naik sekitar Rp 4.452,7 miliar (9,7 persen)
dibandingkan dengan APBNP 2014 sebesar Rp 46.116,0 miliar.

b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA)
Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil
Sumber Daya Alam (DBH SDA) merupakan salah satu jenis dana
perimbangan. DBH SDA merupakan dana yang bersumber dari Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam APBN yang dialokasikan kepada daerah
berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH SDA dibagikan kepada daerah
dengan berdasarkan 2 prinsip, yakni: (1) by origin, yaitu daerah penghasil
mendapatkan bagian yang lebih besar dibanding daerah lain dalam satu
Provinsi, sedangkan daerah lain

mendapatkan bagian berdasarkan

pemerataan; dan (2) based on actual revenue, yaitu DBH SDA disalurkan
sesuai realisasi PNBP tahun anggaran berjalan.
Penyaluran DBH SDA kepada daerah dilaksanakan secara triwulanan
berdasarkan pada alokasi yang telah ditetapkan. Dalam hal terdapat selisih
antara alokasi dan realisasi PNBP, maka selisihnya akan diperhitungkan
untuk tahun berikutnya berupa kurang bayar ataupun lebih salur.
Pengalokasian DBH SDA dihitung berdasarkan pagu dalam APBN dan
disesuaikan dengan ketetapan daerah penghasil dan dasar perhitungan dari
kementerian teknis. Penyusunan ketetapan data daerah penghasil dan dasar
perhitungan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perkiraan
penerimaan

PNBP

untuk

masing-masing

daerah

penghasil

dan

dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri. Ketetapan dimaksud
disampaikan kepada Kementerian Keuangan guna dilakukan penghitungan
alokasi untuk masing-masing daerah. Selanjutnya, alokasi DBH SDA untuk
masing-masing daerah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
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Kebijakan DBH SDA tahun 2015 adalah: (1) menetapkan alokasi DBH
SDA secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan rencana penerimaan
berdasarkan potensi daerah penghasil; (2) menyempurnakan sistem
penganggaran dan pelaksanaan atas PNBP yang dibagihasilkan ke daerah;
(3) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan DBH SDA; dan
(4) mempercepat penyelesaian penghitungan PNBP SDA yang belum
dibagihasilkan dan penyelesaian/penyaluran kurang bayar DBH SDA.
Selain itu, kebijakan alokasi DBH SDA untuk DOB tahun 2015 adalah:
(1) DOB yang daerah induknya merupakan daerah penghasil, alokasi DBH
SDA daerah induk dibagi kepada DOB secara proporsional berdasarkan
jumlah penduduk dan luas wilayah; dan (2) DOB yang daerah induknya
bukan daerah penghasil, alokasi DBH SDA daerah induk dibagi kepada DOB
secara merata.
Secara keseluruhan, DBH SDA dalam APBN tahun 2015 direncanakan
sebesar Rp77.123,8 miliar, atau naik sekitar Rp5.576,3 miliar (7,8 persen)
dibandingkan dengan APBNP tahun 2014 sebesar Rp71.547,5 miliar.

2. Dana Alokasi Umum
DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan dalam negeri yang
ditetapkan dalam APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Besaran DAU nasional ditetapkan dalam
APBN, yaitu sekurang-kurangnya 26 persen dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN)
neto. Kebijakan PDN neto senantiasa mempertimbangkan unsur-unsur pengurang
PDN dengan tetap menjaga peningkatan riil alokasi DAU setiap tahun.
Kebijakan alokasi DAU ke daerah dilakukan dengan menggunakan formula
yang didasarkan pada data dasar perhitungan DAU. Penggunaan formula tersebut
menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor
55 Tahun 2005, terdiri dari alokasi dasar (AD) dan celah fiskal (CF). Alokasi DAU
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berdasarkan CF tersebut merupakan komponen ekualisasi kemampuan keuangan
antardaerah, yang merupakan selisih kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal masingmasing

daerah. Penyempurnaan

telah dilakukan

pada penjumlahan

dua

komponennya, yaitu AD dan CF sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 PP Nomor
55 tahun 2005, yaitu: (1) daerah yang memiliki nilai celah fiskal lebih besar dari nol,
menerima DAU sebesar alokasi dasar ditambah celah fiskal; (2) daerah yang
memiliki nilai celah fiskal sama dengan nol, menerima DAU sebesar alokasi dasar;
(3) daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih
kecil dari alokasi dasar, menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah
diperhitungkan nilai celah fiskal; dan (4) daerah yang memiliki nilai celah fiskal
negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar, tidak
menerima DAU.
Besaran DAU yang didistribusikan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota
dalam APBN tahun 2015, berdasarkan pada:
1. AD, yang dihitung atas dasar jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah
(PNSD), antara lain meliputi gaji pokok ditambah dengan tunjangan keluarga dan
tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan penggajian pegawai negeri sipil serta
mempertimbangkan kebijakan-Nota Keuangan dan APBN 2015 kebijakan terkait
penggajian dan kebijakan terkait pengangkatan Calon PNSD; dan 2. CF, yaitu selisih
antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal.
Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk
melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan daerah
untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum diukur berdasarkan perkalian
antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masingmasing bobot variabel dengan indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, indeks
kemahalan konstruksi (IKK), indeks pembangunan manusia (IPM), dan indeks
produk domestik regional bruto (IPDRB) per kapita.

- Indeks jumlah penduduk merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan
akan penyediaan layanan publik di setiap daerah. Indeks jumlah penduduk
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dihitung dengan rumus: Indeks jumlah penduduk daerah = jumlah penduduk
daerah: rata-rata jumlah penduduk secara nasional.

- Indeks luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas
penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Indeks luas wilayah
dihitung dengan rumus: Indeks luas wilayah daerah = luas wilayah daerah: ratarata luas wilayah secara nasional.

- IKK merupakan cerminan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan
tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antardaerah, atau dengan
kata lain adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan tingkat
kemahalan konstruksi suatu daerah terhadap daerah lainnya. IKK dihitung
dengan rumus: Indeks IKK daerah = IKK daerah: rata-rata IKK secara nasional

- IPM merupakan variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan
penduduk atas layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. IPM dihitung
dengan rumus: Indeks IPM daerah = IPM daerah: rata-rata IPM secara nasional

- PDRB merupakan cerminan potensi dan aktivitas perekonomian suatu daerah
yang dihitung berdasarkan total seluruh output produk kotor suatu daerah.
Indeks PDRB per kapita dihitung dengan rumus: Indeks PDRB per kapita daerah
= PDRB per kapita daerah: rata-rata PDRB per kapita secara nasional

Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal
dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) DBH Pajak, termasuk DBH CHT; dan (3)
DBH SDA.
Untuk menunjang perhitungan alokasi DAU digunakan data sebagai berikut:
1. Gaji PNSD, yang didasarkan pada data gaji PNSD bulan Juni tahun 2014 dari
Pemerintah Daerah yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan.
2. Formasi PNSD yang didasarkan pada data formasi PNSD 2014 dari Kementerian
Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
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3. Jumlah penduduk yang didasarkan pada data jumlah penduduk tahun 2014 dari
Badan Pusat Statistik (BPS).
4. Luas wilayah yang didasarkan pada data luas wilayah darat tahun 2014 dari
Kementerian Dalam Negeri dan data luas wilayah perairan/laut tahun 2014 dari
Badan Informasi Geospasial (BIG).
5. IKK yang didasarkan pada data IKK tahun 2014 BPS.
6. IPM yang didasarkan pada data IPM tahun 2013 dari BPS.
7. PDRB per kapita yang didasarkan pada data PDRB per kapita tahun 2013 dari
BPS.
8. Total Belanja Daerah Rata-rata (TBR) yang didasarkan pada data TBR tahun
2013 dari Pemerintah Daerah yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan.
9. PAD yang didasarkan pada data PAD tahun 2013 dari Pemerintah Daerah yang
dihimpun oleh Kementerian Keuangan.
10. DBH pajak yang didasarkan pada data DBH Pajak tahun 2013 dari Kementerian
Keuangan.
11. DBH SDA yang didasarkan pada data DBH SDA tahun 2013 dari Kementerian
Keuangan.

Melanjutkan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, DAU dalam
APBN tahun 2015 diarahkan untuk:
1. Meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah (sebagai
equalization grant) yang ditunjukkan oleh Williamson Index (WI) yang paling
optimal, melalui pembatasan porsi alokasi dasar dan mengevaluasi bobot
variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal, dengan arah mengurangi
ketimpangan fiskal antardaerah, serta memperhatikan jumlah daerah yang
mengalami penurunan DAU dan total penurunannya relatif kecil;

88

2. Besaran DAU adalah sebesar 27,7 persen dari PDN neto yang ditetapkan dalam
APBN;
3. Menerapkan formula DAU secara konsisten dengan penerapan prinsip Nonhold
Harmless, melalui pembobotan dalam Formula DAU yaitu pada: (1) Alokasi
Dasar; (2) Komponen Kebutuhan Fiskal; dan (3) Komponen Kapasitas Fiskal.
4. Menetapkan besaran DAU yang bersifat final (tidak mengalami perubahan),
dalam hal terjadi perubahan APBN yang menyebabkan PDN neto bertambah
atau berkurang.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan pemerataan alokasi dana
antardaerah dalam mengatasi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah,
maka akan terus menerapkan kebijakan perhitungan DAU untuk memperoleh
tingkat ekualisasi terbaik antardaerah, dengan menggunakan indikator WI sebagai
parameter tingkat pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. Hal ini berarti
bahwa makin kecil angka indikator WI, maka tingkat variasi pendapatan daerah
makin diperkecil dan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah akan semakin
baik.
Dalam rangka meningkatkan fungsinya sebagai equalization grant, dalam
DAU diformulasikan kebijakan penentuan proporsi komponen DAU yang lebih
memberikan porsi CF lebih besar dari AD dalam besaran DAU, yaitu dengan
mengurangi proporsi AD terhadap pagu DAU. Semakin kecil peran AD dalam
formula DAU, maka semakin besar peran formula berdasarkan CF, sehingga DAU
memiliki peran besar dalam mengoreksi kesenjangan fiskal antardaerah. Adanya
penguatan peran CF dalam formula DAU, dapat menghasilkan tingkat pemerataan
yang lebih baik dengan penggunaan tolok ukur kesenjangan fiskal. Proporsi dan
bobot untuk perhitungan DAU tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 9.
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TABEL 9
Proporsi dan Bobot Perhitungan DAU, 2015

Variabel

Bobot 2015
Provinsi

Kab/Kota

Alokasi Dasar

30-40%

45-49%

Celah Fiskal

60-70%

51-55%

- Indeks Jumlah Penduduk

29-30%

29-30%

- Indeks Luas Wilayah (Luas

9-14%

8-14%

- Indeks IKK

21-27%

28-30%

- Indeks Invers IPM

15-20%

15-21%

- Indeks PDRB

10-12%

10-12%

- PAD

70-100%

60-100%

- DBH Pajak

70-100%

60-100%

- DBH SDA

70-100%

60-100%

Variabel Kebutuhan Fiskal

Laut)

Variabel Kapasitas Fiskal

Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan arah kebijakan DAU tersebut, target pendapatan dalam negeri
dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp 1.790.332,6 miliar, dikurangi dengan rencana
penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah berupa PPh Pasal 21 dan
Pasal 25/29 WPOPDN sebesar Rp 115.707,1 miliar, penerimaan PBB sebesar Rp
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26.684,1 miliar, penerimaan Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp 120.557,2 miliar,
penerimaan

SDA

Migas

sebesar

Rp

224.263,1

miliar,

penerimaan

SDA

Pertambangan Umum sebesar Rp 24.599,7 miliar, penerimaan SDA kehutanan
sebesar Rp3.724,4 miliar, penerimaan SDA perikanan sebesar Rp 250,0 miliar, dan
penerimaan SDA panas bumi sebesar Rp 583,7 miliar, maka penerimaan negara
yang dibagihasilkan yang diperhitungkan dalam penetapan PDN neto adalah
sebesar Rp 516.369,3 miliar, sehingga besaran PDN neto dalam APBN tahun 2015
adalah sebesar Rp1.273.963,4 miliar.
Besaran alokasi DAU dalam APBN tahun 2015 direncanakan sebesar 27,7
persen dari PDN neto, atau mencapai Rp 352.887,8 miliar. Jumlah tersebut, secara
nominal lebih tinggi Rp 11.668,5 miliar (3,4 persen) jika dibandingkan dengan
alokasi DAU dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp341.219,3 miliar. Dari alokasi
DAU sebesar Rp 352.887,8 miliar tersebut, dibagikan untuk Provinsi sebesar Rp
35.288,8 (10 persen dari total DAU nasional) dan untuk Kabupaten/ Kota sebesar
Rp 317.599,0 miliar (90 persen dari total DAU nasional).
Sejalan dengan meningkatnya pagu alokasi DAU nasional, pembagian DAU
per daerah berdasarkan hasil simulasi sebagian besar mengalami peningkatan,
meskipun angka peningkatannya relatif berbeda antar daerah. Dalam tahun 2015,
terdapat lima daerah yang mendapatkan alokasi DAU terbesar secara berurut
adalah daerah se-Provinsi Jawa Timur sebesar Rp35.905,5 miliar, daerah seProvinsi Jawa Tengah sebesar Rp32.723,8 miliar, daerah se-Provinsi Jawa Barat
sebesar Rp31.862,9 miliar, daerah se-Provinsi Papua sebesar Rp21.008,5 miliar, dan
daerah se-Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp20.667,0 miliar. Sementara itu, lima
daerah yang mendapat alokasi DAU terkecil secara berurut adalah Provinsi DKI
Jakarta sebesar nihil, daerah se-Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp2.263,3 miliar,
daerah se-Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp2.778,9 miliar, daerah se-Provinsi
Kalimantan Timur sebesar Rp3.066,0 miliar dan daerah se-Provinsi Gorontalo
sebesar Rp3.576,8 miliar. Perkembangan alokasi sementara Dana Alokasi Umum
seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2015 disajikan pada Tabel 10.
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TABEL 10
Jumlah Alokasi DAU 2015 (miliar Rupiah)
No

Se-Provinsi

Jumlah Alokasi

1 Kepulauan Riau

13.233,9

2 Aceh

2.778,9

Sumber: Kementerian Keuangan
3. DAU untuk Daerah Pemekaran
Pembentukan DOB (Daerah Otonomi Baru) berimplikasi cukup besar
terhadap APBN dalam penyediaan dana Transfer ke Daerah dan pendanaan yang
bersumber dari instansi vertikal. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa
pemekaran daerah telah menimbulkan tekanan terhadap APBN akibat adanya
sejumlah dana yang harus ditransfer kepada pemerintah daerah baru.
Pemekaran daerah dapat mengakibatkan belum optimalnya peningkatan
alokasi DAU seluruh daerah, karena peningkatan jumlah daerah akan berpengaruh
kepada semua komponen formula perhitungan DAU. DAU untuk suatu DOB
dialokasikan

pada

pembentukan

DOB

tahun

anggaran

ditetapkan

berikutnya,

sebelum

apabila

dimulainya

undang-undang

pembahasan

RAPBN.

Perhitungan DAU untuk DOB dilakukan setelah tersedianya data. Dalam hal data
tidak tersedia secara lengkap, maka perhitungan DAU dilakukan secara
proporsional antara daerah induk dan DOB berdasarkan data: (1) jumlah penduduk;
(2) luas wilayah; dan (3) belanja pegawai. Hasil perhitungan DAU untuk seluruh
daerah termasuk untuk DOB dan induknya ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
DAK sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, adalah
dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah
tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan
daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang
berdasarkan penilaian kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis
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memenuhi syarat sebagai daerah penerima DAK. Sementara itu, yang dimaksud
dengan “membantu mendanai“ adalah mempunyai makna bahwa DAK bukan
merupakan dana utama dan/atau bukan menggantikan dana yang sebelumnya telah
ada, tetapi hanya diberikan kepada daerah/bidang yang menurut kebijakannya
harus dibantu.
Sementara itu, kegiatan khusus adalah kegiatan yang ditetapkan oleh
Pemerintah dengan mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pengadaan
dan/atau peningkatan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan
dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan
sarana fisik penunjang. DAK hanya mendanai urusan daerah artinya adalah bahwa
DAK hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan
daerah. Sementara itu, yang dimaksud dengan program yang menjadi prioritas
nasional adalah bahwa bidang-bidang khusus yang dapat dibiayai dari DAK dimuat
dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran bersangkutan yang
menggambarkan bahwa bidang-bidang tersebut merupakan prioritas nasional.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan pengalokasian DAK
adalah untuk membantu daerah tertentu dalam mendanai kebutuhan sarana dan
prasarana pelayanan dasar masyarakat, guna mendorong percepatan pembangunan
di daerah, dalam rangka pencapaian sasaran dan program Pemerintah yang menjadi
prioritas nasional.
Dasar hukum yang dipergunakan dalam pengalokasian DAK adalah UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005.
Selain itu, aturan lebih rinci mengenai koordinasi pengalokasian DAK, pelaksanaan
(penyaluran) dan pertanggungjawaban DAK, pengelolaan keuangan DAK di daerah,
serta petunjuk teknis penggunaan DAK diatur dengan peraturan setingkat menteri.
Penentuan alokasi DAK dilakukan berdasarkan suatu formula yang telah
diatur secara detail dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 serta Peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut,
maka DAK dialokasikan melalui dua tahapan, yaitu (1) penentuan daerah tertentu
yang menerima DAK dan (2) penentuan alokasi DAK untuk masing-masing daerah.
Penentuan daerah tertentu didasarkan atas tiga kriteria, yaitu:
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1. Kriteria umum, ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah (KKD)
yang dinyatakan dengan Indeks Fiskal Neto (IFN) yang dicerminkan dari
penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNS di daerah. Penerimaan
umum APBD terdiri dari PAD, DAU, dan DBH. Daerah yang memiliki KKD di
bawah rata-rata IFN nasional diprioritaskan mendapatkan alokasi DAK.
2. Kriteria khusus, ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
mengatur penyelenggaraan otonomi khusus Papua dan Papua Barat dan aspek
karakteristik daerah. Yang dimaksud karakteristik daerah adalah kondisi daerah
yang bersifat spesifik yang menuntut adanya keberpihakan dalam pengalokasian
DAK, contohnya antara lain daerah tertinggal, daerah pesisir dan/atau
kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan bencana, atau
daerah ketahanan pangan. Untuk itulah, dalam APBN tahun 2015 karakteristik
daerah yang dimasukkan sebagai kriteria khusus adalah: (1) daerah tertinggal;
(2) daerah perbatasan dengan negara lain; atau (3) daerah pesisir dan/atau
kepulauan.
3. Kriteria teknis, ditentukan berdasarkan indikator-indikator teknis yang dapat
menggambarkan kondisi sarana dan prasarana yang akan didanai dari DAK.
Kriteria ini dirumuskan melalui indeks teknis yang disusun oleh menteri teknis
terkait.
Selanjutnya, kriteria teknis disusun dengan melihat kondisi sarana dan
prasarana di masing- masing daerah. Dalam hal ini lebih diarahkan untuk daerahdaerah dengan kondisi sarana dan prasarana pelayanan publik yang kurang baik.
Untuk menunjang perhitungan alokasi DAK dimaksud, digunakan data
sebagai berikut:
1. PAD, yang didasarkan pada laporan APBD realisasi tahun 2013 dari daerah yang
dihimpun oleh Kementerian Keuangan.
2. DBH pajak yang didasarkan pada data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun
2013, LRA dimaksud sudah memperhitungkan potongan lebih bayar selama
tahun 2013 dan kurangbayar yang disalurkan selama tahun 2013, namun tidak
termasuk DBH CHT.
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3. DBH

SDA,

yang

didasarkan

pada

data

LRA

tahun

2013

dengan

memperhitungkan DBH SDA panas bumi, potongan lebih bayar selama tahun
2013, serta dana cadangan dan kurang bayar DBH yang disalurkan pada tahun
2013. Dalam hal ini, data dimaksud tidak termasuk dana cadangan DBH tahun
2013 yang disalurkan tahun 2013, DBH migas dalam rangka otsus, DBH dana
reboisasi dan DBH migas 0,5 persen (earmark).
4. DAU yang didasarkan pada Perpres tentang DAU Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota TA 2013.
5. Gaji PNSD yang didasarkan pada data gaji PNSD tahun 2013.
6. IKK tahun 2014.
Setelah diketahui daerah tertentu yang menerima DAK, Pemerintah Pusat
melakukan perhitungan besaran alokasi DAK untuk masing-masing daerah. Baik
tahapan penentuan daerah tertentu penerima DAK maupun perhitungan besaran,
alokasi DAK per daerah dilakukan dengan menggunakan indeks berdasarkan
kriteria umum (IFN), kriteria khusus (indeks kewilayahan, IKW), dan kriteria teknis
(indeks teknis, IT). Masing- masing indeks diberikan bobot sebagai berikut:
1).

Penentuan daerah tertentu penerima DAK, digunakan bobot:
• Indeks fiskal dan wilayah (IFW) = IFN: IKW = 50%: 50%
 Indeks fiskal wilayah teknis (IFWT) = IFW: IT

2).

Penentuan besaran alokasi DAK, digunakan bobot:
 IFW = IFN: IKW = 50%: 50%.
 IFWT=FW:IT=20%: 80%.
Sejalan dengan pengertian dan tujuan DAK sebagaimana di atas, arah

kebijakan DAK tahun 2015 secara umum adalah sebagai berikut:
1. Mendukung pencapaian prioritas nasional dalam RKP, serta melakukan
restrukturisasi bidang DAK sehingga lebih fokus dan berdampak signifikan;
2. Membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah
dalam membiayai pelayanan publik untuk mendorong pencapaian standar
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pelayanan minimal (SPM), melalui penyediaan sarana dan prasarana fisik
pelayanan dasar masyarakat, serta meningkatkan efektivitas belanja daerah
dengan

lebih

memperhatikan

daerah

tertinggal,

perbatasan,

dan

pesisir/kepulauan;
3. Melanjutkan kebijakan affirmative DAK yang diprioritaskan pada bidang
infrastruktur dasar untuk daerah tertinggal dan perbatasan yang memiliki
kemampuan keuangan relatif rendah;
4. Meningkatkan koordinasi penyusunan petunjuk teknis (Juknis) sehingga lebih
tepat sasaran dan tepat waktu;
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan DAK melalui
koordinasi

perencanaan

dan

pengelolaan DAK

di

berbagai

tingkatan

pemerintahan;
6. Meningkatkan akurasi data teknis dan menajamkan indikator pengalokasian
DAK;
7. Pengalokasian DAK lebih memprioritaskan daerah-daerah dengan kemampuan
fiskal rendah;
8. Memprioritaskan daerah tertinggal, daerah perbatasan dengan negara lain, serta
daerah pesisir dan kepulauan sebagai kriteria khusus dalam pengalokasian DAK;
9. Meningkatkan koordinasi dan kualitas pemantauan dan evaluasi, baik di tingkat
Pusat maupun daerah; dan
10. Mendorong mekanisme pelaporan dan evaluasi DAK berbasis elektronik (web
based sIstem) yang terintegrasi.
Dalam APBN tahun 2015, dilakukan restrukturisasi bidang DAK agar lebih
fokus dan berdampak signifikan terhadap peningkatan kuantitas dan kualitas
layanan publik. Dengan restrukturisasi bidang tersebut, maka DAK mencakup dua
kelompok, yaitu: (1) Kelompok DAK pelayanan dasar yang terdiri dari enam bidang
dan (2) Kelompok DAK nonpelayanan dasar yang terdiri dari delapan bidang,
dengan rincian sebagai berikut:
1. Kelompok DAK pelayanan dasar, yaitu:
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a. DAK Bidang Pendidikan
b. DAK Bidang Kesehatan
c. DAK Bidang Infrastruktur Irigasi
d. DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum
e. DAK Bidang TransportasI
f. DAK Bidang Energi Perdesaan
2. Kelompok DAK nonpelayanan dasar, yaitu
a. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan
b. DAK Bidang Pertanian
c. DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah d. DAK Bidang Lingkungan
Hidup
d. DAK Bidang Kehutanan
e. DAK Bidang Keluarga Berencana
f. DAK Bidang Sarana Perdagangan
g. DAK Bidang Perumahan dan Permukiman
4. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan
Arah kebijakannya adalah untuk meningkatkan sarana dan prasarana
produksi, pengolahan, mutu, pemasaran, pengawasan, dan penyuluhan dalam
rangka mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan dan minapolitan, serta
penyediaan sarana prasarana terkait dengan pengembangan kelautan dan
perikanan di pulau-pulau kecil. Ruang lingkupnya adalah DAK KP Provinsi untuk (1)
pembangunan dan/atau rehabilitasi balai benih ikan (BBI) kewenangan Provinsi;
dan (2) pengembangan sarana dan prasarana laboratorium pengendalian dan
pengujian mutu hasil perikanan (LPPMHP). DAK KP Kabupaten/Kota: (1)
pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap; (2) pengembangan sarana
dan prasarana perikanan budi daya; (3) pengembangan sarana dan prasarana
pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; (4) pengembangan sarana dan
prasarana dasar di pesisir dan pulau-pulau kecil: sarana dan prasarana
pemberdayaan masyarakat dan kawasan konservasi perairan; (5) pengembangan
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sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan (6)
pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan.
Mengacu pada penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pola hubungan
keuangan antara pemerintah dengan pemerintah daerah terjalin dalam bentuk
penyediaan Dana Bagi Hasil, DAU, dan DAK. Penyediaan DBH, DAU, dan DAK
menjadi kewajiban pemerintah kepada Pemerintah Daerah, mulai dari Kabupaten,
Kota, dan Provinsi. Selain dari 3 sumber tersebut, Pemerintah Daerah juga
mendapatkan alokasi dana dari Tugas Perbantuan yang disalurkan dari setiap
kementerian/lembaga negara sesuai dengan fungsinya.
Ditariknya kewenangan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan laut sampai
dengan 12 mil akan berdampak pada berkurangnya alokasi anggaran kepada kedua
pemerintahan daerah tersebut. Akibatnya, upaya penyejahteraan masyarakat akan
mengalami kendala.

E. Pembahasan Kontribusi Peraturan Perundangan Ke Depan Terkait Pengelolaan
Laut sesuai Nilai Pancasila dan Perjanjian Internasional.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas laut mencapai 5,8 juta
km2 yang terdiri dari perairan teritorial 3,1 juta km2 dan ZEE Indonesia 2,7 km2 dan
terdiri dari 17.508 buah pulau dengan panjang pantai mencapai 104.000 km. Indonesia
memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang melimpah, oleh karena itu
diperlukan payung hukum yang mengatur keseluruhan sektor yang terkait dengan
sumber daya kelautan secara terpadu.
Kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan diawali dengan Deklarasi
Juanda 13 Desember 1957 yang kemudian ditetapkan menjadi UU No.4/PRP/1960
tentang Perairan Indonesia. Pada tahun 1982 ditetapkan dalam konvensi hukum laut
PBB ke-III Tahun 1982 yaitu United Nations Convention On The Law of The Sea atau
UNCLOS 1982. Sebagai konsekuensi dari UNCLOS 1982, Indonesia dituntut untuk
menyelesaikan hak dan kewajiban dalam mengelola sumber daya kelautan berdasarkan
ketentuan UNCLOS 1982, antara lain menyelesaikan penataan batas maritim (perairan
pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas
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kontinen). Tentunya seluruh wilayah laut tersebut harus dikelola dan dimanfaatkan
sebaik-baiknya dan secara berkelanjutan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya
kelautan, meliputi:
1. Mengenal berbagai-bagai jenis laut Indonesia dengan berbagai ketentuannya
2. Mengenal dan menghormati hak-hak internasional atas perairan Indonesia
3. Mengenal berbagai-bagai sumber daya alam yang terdapat di berbagai-bagai
perairan tersebut, baik yang dalam wilayah kedaulatan maupun di luarnya, maupun
yang hidup, yang tidak hidup.
4. Mampu

mempertahankan

kedaulatan

wilayah,

kewenangan,

keamanan,

keselamatan, kesatuan dan persatuan nasional dalam memanfaatkan ruang laut
maupun sumber daya yang ada di dalamnya.
5. Mampu menghapuskan

IUU fishing dan mencegah segala macam bentuk

penyelundupan dan pelanggaran hukum di perairan Indonesia, baik di wilayahnya
maupun di daerah kewenangannya.
6. Mampu memelihara lingkungan laut dan memanfaatkan sumber daya alamnya
secara sustainable.
7. Menetapkan dan mengelola berbagai perbatasan maritim dengan negara tetangga
serta menjaga keamanan berbagai perbatasan tersebut.
8. Mampu memajukan dan menjaga keselamatan pelayaran melalui perairan
Indonesia.
9. Mampu memanfaatkan otonomi daerah yang konstruktif mengenai kelautan.
10. Mampu memanfaatkan sumber daya alam dan ruang di luar perairan Indonesia
seperti di laut bebas dan di dasar laut internasional.
Secara historis, kebutuhan regulasi dan Perundang-undangan tentang Kelautan
sudah cukup lama dibahas, hingga diterbitkannya UU Kelautan yang mengatur secara
komprehenshif kebutuhan regulasi terkait pengelolaan kelautan dengan pertimbanganpertimbangan, sebagai berikut:
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1. Pertimbangan Indonesia sebagai Negara Kepulauan:
a. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Luas laut kita
mencapai 5,8 juta km2 yang terdiri dari perairan teritorial 3,1 juta km2 dan ZEE
Indonesia 2,7 km2 dan terdiri dari 17.508 buah pulau dengan panjang pantai
mencapai 104.000 km.
b. Laut sangat penting bagi kita karena dari 440 Kabupaten/Kota yang ada, 297
diantaranya merupakan Kabupaten/Kota pesisir.
c. Jumlah penduduk miskin di kawasan pesisir mencapai 7.879.468 orang atau
sekitar 13,05 persen dari penduduk miskin nasional.
d. Dengan demikian potensi laut dan pesisir yang besar tersebut seharusnya dapat
dimanfaatkan untuk pembangunan nasional, daerah dan desa-desa pantai yang
ternyata banyak sekali penduduk yang masih miskin.
2. Pertimbangan Indonesia sebagai Negara Maritim:
a.

Walaupun negara kepulauan, Indonesia masih belum sepenuhnya dapat disebut
sebagai negara maritim karena ekonomi, perdagangan dan kegiatan lain yang
terkait masih belum sepenuhnya mengandalkan potensi laut.

b. Syarat negara maritim: 1) lokasi geografis, 2) karakteristik tanah dan pantai, 3)
luas wilayah (darat dan laut), 4) jumlah dan karakter penduduk, 5) kegiatan
ekonomi dan perdagangan terkait laut, dan 6) kelembagaan pemerintah.
Keenam persyaratan tersebut harus disertai dengan kemampuan mengelola dan
memanfaatkan potensi sumber daya alam dan jasa kelautan serta potensi lainya
seperti pertahanan, sebagai pendukung ekonomi, perdagangan dan kedaulatan
negara.
c.

Potensi yang dapat digerakkan untuk mendukung negara maritim meliputi:
transportasi laut, industri perkapalan, mineral dan energi, wisata bahari,
perikanan, bioteknologi kelautan, dan potensi lainnya.

d. Lokasi geografis: Bentuk negara kepulauan dengan potensi laut yang begitu
besar merupakan modal dasar bagi Indonesia untuk menjadi negara maritim
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yang besar. Selain itu, letak Indonesia sangat strategis secara ekonomi dan
politik, yaitu di antara samudera pasifik dan atlantik.
e. Karakteristik tanah dan pantai: dengan 17.508 pulau, dan panjang pantai
104.000 km.
f. Luas wilayah (darat dan laut): Luas wilayah laut 5,8 juta km2 atau 2/3 wilayah
RI.
g. Jumlah dan karakter penduduk: Lebih dari 60% penduduk Indonesia tinggal di
wilayah pesisir. Jumlah nelayan 2,7 juta. Dari 440 Kabupaten/Kota yang ada,
297 diantaranya merupakan Kabupaten/Kota pesisir. Jumlah penduduk miskin
di kawasan pesisir mencapai 7.879.468 orang atau sekitar 13,05 persen dari
penduduk miskin nasional. Selain itu, faktor sosial dan budaya yang berorientasi
laut juga sangat penting sebagai bagian integral dari sebuah negara maritim.
h. Kegiatan ekonomi dan perdagangan terkait laut: sistem ekonomi dan
perdagangan RI semestinya didukung sepenuhnya oleh sumber daya kelautan,
yaitu meliputi sumber daya alam dan jasa kelautan atau kemaritiman, seperti
sistem transportasi dan pengangkutan laut: pelayaran, industri dan jasa
kemaritiman, kepelabuhanan, serta kegiatan lainya yang terkait seperti
perdagangan berbasis laut (sea borne trade).
i.

Kelembagaan pemerintah: kelembagaan pemerintah (dan swasta) yang
bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya kelautan dan semua kegiatan
terkait laut.

3. Industrialisasi Perikanan:
1) Perikanan merupakan salah satu sumber daya alam potensial untuk
mendukung pembangunan ekonomi. Penangkapan ikan di laut dan budi daya
ikan di laut mempunyai potensi sangat besar, sehingga pemanfaatan sumber
daya ikan di laut akan dapat menjadi andalan pembangunan negara maritim di
masa depan. Beberapa tahun terakhir ini ekonomi berbasis perikanan terus
tumbuh dan dua tahun terakhir ini berada di atas pertumbuhan ekonomi ratarata nasional.
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2) Pertumbuhan PDB Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan pada tahun 2012
mencapai 6,48% sementara itu, pada tahun 2013 PDB perikanan tumbuh 6,9%,
yaitu lebih tinggi dari PDB Nasional yang tumbuh 5,8% dan pertanian dalam arti
luas tumbuh 3,5%.
3) Pada tahun 2013 produksi perikanan nasional mencapai 19,57 juta ton, dengan
laju pertumbuhan rata-rata produksi perikanan nasional mencapai 18,94% per
tahun, sejak tahun 2010.
4) Produksi perikanan tangkap di laut tahun 2013 sebesar 5,86 juta ton dengan
kenaikan produksi sekitar 3,7% per tahun. Sementara itu, produksi perikanan
budi daya sampai dengan tahun 2013 sebesar 13,70 juta ton (terdiri dari
rumput laut 8,18 juta ton dan ikan 5,6 juta ton) dengan kenaikan rata-rata per
tahun sebesar 29,99%.
5) Ke depan, perikanan budi daya akan memegang peranan penting mengingat
potensinya begitu besar: potensi lahan budi daya tambak sekitar 1,2 juta hektar
yang sudah dimanfaatkan kurang dari 50%, sementara itu potensi budi daya
laut (mariculture mencapai 12 juta hektar, sedangkan yang telah dimanfaatkan
baru

mencapai

pemanfaatannya

sekitar
perlu
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ribu

hektar.

Untuk

perikanan

dilakukan

secara

hati-hati

karena

tangkap
tingkat

pemanfaatannya telah mencapai batas yang diperbolehkan (potensi lestari).
Upaya yang harus dilakukan adalah peningkatan produktivitas dan peningkatan
kualitas penangkapan dan hasil tangkapan.
6) Capaian tingkat produksi perikanan yang makin tinggi ini menempatkan
Indonesia sebagai negara penghasil ikan nomor dua di dunia pada tahun 2013
setelah China, sementara itu ekspor hasil perikanan kita menduduki peringkat
12 dan tantangan ke depan adalah terus berupaya meningkatkan produksi yang
disertai dengan peningkatan ekpor hasil perikanan.
7) Untuk

meningkatkan

nilai

tambah

dan daya saing

telah

dilakukan

pengembangan industri pengolahan ikan. Jumlah produksi pengolahan sekitar
5,2 juta ton tahun 2013 naik 7,1% dari tahun 2010.
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8) Nilai ekspor produk perikanan 2013 mencapai US$4,16 milliar atau naik 7,84%
dari 2012 yang besarnya US$3,85 milliar. Periode 2010-2013 volume ekspor
naik rata-rata 4,37% per tahun sementara itu nilai ekspor naik rata-rata 13,41%
per tahun.
9) Nilai impor perikanan 2013 adalah 11,2% dari nilai ekspor (US$4,16 milliar),
yaitu sekitar US$ 450 juta.
10) Nilai ekonomi kelautan dan perikanan pada tahun 2013 mencapai lebih dari Rp
291 trilliun.
11) Konsumsi ikan per kapita nasional selama 2010-2013 meningkat sebesar 5,33%
per tahun, yakni dari 30,48 kg/kapita pada tahun 2010 menjadi 35,62 kg/kapita
pada tahun 2013. Peningkatan konsumsi ikan nasional dilakukan antara lain
melalui kampanye nasional, yaitu Gemar Ikan atau Gerakan Memasyarakatkan
Makan Ikan.
12) Pertumbuhan ini didorong melalui kebijakan industrialisasi kelautan dan
perikanan berupa modernisasi sistem produksi dan manajemen: yaitu
pemanfaatan teknologi mulai dari peningkatan nilai tambah, pemasaran,
pengembangan induk unggul, produksi benih, pakan, perkolaman, sampai
dengan sistem manajemen budi daya dan pascapanen. Industrialisasi perikanan
tangkap juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas penangkapan dengan
armada perikanan dengan ukuran lebih besar, pembinaan teknik penangkapan,
penataan sistem manajemen pelabuhan perikanan sebagai Pusat pelayanan
masyarakat, serta penyempuranaan sistem perijinan penangkapan ikan dan
pengelolaan sumber daya ikan (SDI).
13) Perikanan mempunyai peran makin penting dalam perekonomian kita sehingga
perlu terus ditingkatkan di masa depan dengan kebijakan dan program yang
benar-benar memahami pentingnya sektor kelautan dan perikanan dalam
perekonomian kita.
4. Swasembada Garam Konsumsi:
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1) Volume produksi garam rakyat pada tahun 2012 mencapai 2.978.616,10 ton,
yang terdiri dari 2.020.109,70 ton hasil produksi Kelompok Usaha Garam
Rakyat (KUGAR), produksi garam rakyat non PUGAR sebesar 453.606,40 ton,
dan PT Garam 385.000 ton, serta sisa impor tahun 2012 sebesar 119.900 ton.
2) Sementara estimasi kebutuhan garam konsumsi tahun 2012 sebesar 1.440.000
ton. Sehingga produksi garam nasional sudah surplus sebanyak 1.538.616,10
ton.
3) Surplus garam sebesar 1.538.616,10 ton kemudian dapat dijadikan stok garam
nasional pada semester I (Januari-Juli) Tahun 2013. Dengan demikian pada
tahun 2012, Indonesia telah berhasil memenuhi target Swasembada Garam
Konsumsi, sehingga Indonesia perlu menghentikan impor garam.
4) Kinerja ini berhasil dipertahankan pada tahun 2013, kembali mencapai
swasembada garam konsumsi, sehingga Indonesia tidak mengimpor garam
konsumsi karena terdapat surplus garam konsumsi sebesar 0,52 juta ton.
5. Kebijakan ke Depan: Pembangunan Kelautan dengan Pendekatan Ekonomi
Biru
1) Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia Indonesia mempunyai potensi
kelautan yang begitu besar, baik secara ekonomi maupun ekologi. Laut dengan
semua sumber daya alam yang ada di dalamnya merupakan modal dasar
pembangunan ekonomi, sementara itu secara ekologis laut dengan keaneka
ragaman hayati mempunyai peran sebagai faktor penyeimbang sistem
kehidupan alam.
2) Potensi laut, seperti perikanan, transportasi dan bangunan di laut, minyak, gas,
dan mineral, energi angin dan arus laut, wisata, dan biologi kelautan tersebut
perlu dikembangkan secara cerdas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
dan pemerataan untuk kesejahteraan rakyat dan pada saat yang bersamaan
perlu dilaksanakan secara berhati-hati agar tidak merusak lingkungan.
3) Untuk mengoptimalkan pembangunan sektor kelautan tersebut, selama 2 tahun
terakhir ini telah dirintis pengembangan kebijakan kelautan dengan pendekatan
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ekonomi biru yang diharapkan mampu mendorong pelaksanaan pembangunan
berbasis konsep negara kepulauan, di mana laut merupakan faktor dominan
pembangunan.
4) Arah kebijakannya mengacu pada RPJPN 2005-2025 terutama misi ke-7 yang
kemudian diterjemahkan ke dalam usulan RPJMN 2015-2019 yang dipersiapkan
oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mempertajam

dan

memperluas ruang lingkup kebijakan kelautan. Kebijakan ini selaras dengan
komitmen Indonesia untuk membangun sektor kelautan yang ramah
lingkungan, seperti yang telah sampaikan Presiden RI pada kesempatan
konferensi tingkat tinggi RIO+20 tahun 2012 di Rio de Janeiro, Brazil, yaitu the
blue economy is our new frontier.
5) Esensi pendekatan ekonomi biru yang sedang dikembangkan adalah
keberlanjutan atau sustainability, yaitu keselarasan antara ekonomi, sosial, dan
lingkungan untuk menjamin kebutuhan generasi masa kini dan masa yang akan
datang, sebagaimana dimaksud oleh the World Commission on Environment and
Development (1987) dan hasil Rio+20 the World Conference on Sustainable
Development 2012.
6) Lebih spesifik konsep ekonomi biru mempunyai prinsip-prinsip sebagai
berikut: 1) keberlanjutan, 2) efisiensi sumber daya dalam, 3) tanpa
meninggalkan apa pun berupa limbah (zero waste), dan 4) kepedulian sosial,
yaitu peningkatan pendapatan masyarakat dan perluasan lapangan pekerjaan.
Secara ringkas ekonomi biru adalah pendekatan pembangunan kelautan yang
berkelanjutan yang secara ekonomi dan sosial menguntungkan dan dari segi
lingkungan aman.
7) Pendekatan ekonomi biru dalam pembangunan kelautan berkelanjutan
mencakup 3 aspek, yaitu: 1) Penerapan Tata Kelola Laut yang Baik (good ocean
governance), 2) Pengembangan Kawasan Ekonomi Biru, dan 3) Pengembangan
Investasi dan Bisnis Model Ekonomi Biru. Ketiga hal tersebut telah dijadikan
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acuan dan landasan penelahaan dan penataan kebijakan kelautan mulai awal
2013.
8) Pendekatan

ekonomi

biru

diharapkan

mampu

menjawab

tantangan

pembangunan masa kini dan masa depan yang didasari oleh prinsip
keseimbangan antara peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan,
kepedulian sosial, dan pelestarian lingkungan.
9) Pendekatan ini makin relevan untuk menangkal dampak negatif sebagai akibat
dari makin meningkatnya potensi kerusakan alam, baik yang disebabkan oleh
aktivitas manusia maupun yang diakibatkan oleh gejala perubahan alam, seperti
pemanasan global dan perubahan iklim.
10) Pendekatan ekonomi biru telah mulai diterapkan sebagai arah kebijakan
(guiding principles) untuk menjamin seluruh program and kegiatan disusun dan
dilaksanakan berdasarkan prinsip kesimbangan antara pembangunan ekonomi,
sosial, dan lingkungan.

6. Kebijakan Kelautan Indonesia
1). NKRI yang diakui secara internasional sebagai suatu negara kepulauan
memiliki sumber daya alam yang melimpah merupakan rahmat dan karunia
Tuhan Yang Maha Esa, bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia yang wajib
dikelola

secara

berkelanjutan

dan

dimanfaatkan secara

terpadu

bagi

kepentingan generasi sekarang dan mendatang
2). Wilayah laut merupakan bagian terbesar dari wilayah Indonesia memiliki posisi
dan nilai strategis dari berbagai aspek kehidupan yang mencakup politik,
ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan ekologi, merupakan
modal dasar bagi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
Indonesia;
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3). Indonesia adalah negara kepulauan yang berbentuk negara kesatuan
berwawasan nusantara perlu memiliki paradigma baru Indonesia masa depan
yang lebih berorientasi pada visi pembangunan kelautan di segala bidang;
4). Untuk mewujudkan optimalisasi pemanfaatan kekayaan sumber daya alam
kelautan yang melimpah, peraturan perundang-undangan sektoral di bidang
kelautan yang telah ada memerlukan kebijakan pengelolaan yang menyeluruh
dan terpadu.
Undang-Undang Kelautan mempunyai fokus, yaitu: Mainstreaming dan
percepatan pembangunan kelautan nasional ke depan, Breakthrough terhadap
permasalahan

peraturan

perundangan

yang

ada, Outward

looking terhadap

kepentingan kelautan bagi bangsa Indonesia ke depan, Menetapkan yang belum
diatur dalam UU yang sudah ada di bidang kelautan, Mengacu pada UNCLOS dan
kondisi geografis Indonesia dengan materi pokok, yaitu:
1). Penegasan Kedaulatan
2). Pengelolaan Ruang Laut
3). Pengelolaan Sumber Daya Laut
4). Mekanisme Koordinasi /Kelembagaan.
Breakthrough terhadap permasalahan peraturan perundangan yang ada
yaitu Penegasan Kedaulatan yang mencakup hak dan kewajiban dalam mengelola
sumber daya kelautan berdasarkan UNCLOS 1982, Batas Wilayah Laut, Data Nama
Geografis Sumber daya Kelautan, Sumber Daya Manusia, Riset Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi Serta Sistem Informasi, Jasa Pendidikan dan Pelatihan yang
Berkualitas di Bidang Kelautan, Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia di
Bidang Kelautan, Peranan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi Kelautan, Sistem Informasi Kelautan, dan Hubungan Internasional dengan
rincian kebutuhan kluster pengaturan sbb:
(1).

Wawasan dan Budaya Bahari
1.

Pendidikan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kelautan
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2.

Pelestarian Nilai-nilai Budaya dan Wawasan Bahari

3.

Revitalisasi Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal di Bidang
kelautan

4.
(2).

Perlindungan dan Sosialisasi Budaya Bawah Air

Tata Kelola Kelautan
1.

Pembangunan Sistem Hukum dan Tata Pemerintahan

2.

Pengembangan Sistem Koordinasi, Perencanaan, Monitoring, dan
Evaluasi

(3).

3.

Pengelolaan Ruang Laut

4.

Pengelolaan Sumber Daya Laut

Ekonomi Kelautan

1.

Perhubungan Laut

2.

Industri Kelautan

3.

Perikanan

4.

Wisata Bahari

5.

Energi dan Sumber Daya Mineral

6.

Bangunan Laut

7.

Jasa Kelautan

8.

Bioteknologi dan Biofarmakologi Kelautan

9.

Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

(4).

Pertahanan Keamanan dan Keselamatan di Laut

1.

Pertahanan dan Keamanan secara Terpadu di Wilayah Perbatasan

2.

Pengembangan Sistem Monitoring, Control, and Survaillance (MCS)

3.

Pengamanan Wilayah Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Terdepan

4.

Koordinasi Keamanan dan Penanganan Pelanggaran di Laut

(5).

Lingkungan Laut

1.

Sistem Mitigasi Bencana

2.

Perencanaan Nasional Tanggap Darurat Tumpahan Minyak di Laut
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3.

Sistem Pengendalian Hama Laut, Introduksi Spesies Asing, dan Organisme Laut
yang Menempel pada Dinding Kapal

4.

Pengendalian Dampak Sisa-sisa Bangunan dan Aktivitas di Laut

5.

Konservasi

(6).

Pemberdayaan Masyarakat Kelautan

1.

Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kawasan Pesisir

2.

Pengembangan Kegiatan Ekonomi Produktif Skala Kecil

3.

Pengembangan Lapangan Kerja
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BAB V
PENUTUP

A. Rekomendasi Pengaturan Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah dalam
Pengelolaan Laut.
Dibutuhkan sinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang
kewajiban pembentukan perda zonasi yang semula berbasis Kabupaten/Kota menjadi
berbasis Provinsi.
B. Rekomendasi Dinamika Pengelolaan Laut di Daerah.
Pengelolaan laut di daerah akan lebih bijaksana bila ditangani dengan
melibatkan masyarakat hukum adat setempat untuk menghindari konflik pemanfaatan
sumber daya kelautan.
C. Rekomendasi Dinamika Pengelolaan Laut di Daerah Khusus.
1. Kota Batam
Pada

Daerah

Batam

ditemukan

persoalan

yang

terkait

dengan

pengorganisasian dikembalikan kepada rezim Otonomi Daerah pada UU No. 23
Tahun 2014, dalam kondisi existing pengelolaan laut di daerah Batam di mana UU
dan PP lainnya yang terkait BP Batam, terdapat dua opsi yaitu:
a. diarahkan pada penguatan BP Batam dengan catatan tidak menghambat
investasi atau
b. UU dan PP lainnya yang terkait BP Batam diarahkan untuk Penghapusan BP
Batam dikarenakan menghambat investasi dan meperpanjang jalur birokrasi
investasi, sehingga kembali kepada UU No. 23 Tahun 2014
2. Aceh
Pelabuhan transportasi dan pelabuhan perikanan yang pengelolaannya belum
terkelola dengan baik peru dipadukan zonasinya sehingga berbasis Provinsi.
3. Papua
110

Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bidang kelautan dan perikanan setelah
diidentifikasi kembali sangat potensial di mana sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan telah diamanatkan kewenangankemenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan perikanan.Potensi PAD pada
Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Hamadi, Kota Jayapura masih perlu dibuatkan
dasar hukumnya. Saat ini masih dilakukan pembahasan terkait potensi-potensi
tersebut dengan melibatkan Dispenda Provinsi Papua, Badan Keuangan dan Aset
Daerah, hasilnya dapat diakomodir dalam Perda tentang pelimpahan izin terpadu
satu pintu (PTSP).
D. Rekomendasi Dinamika Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam
Pengelolaan Laut
Dalam hal pengelolaan keuangan Pusat dan daerah sektor pengelolaan laut
terjadi penghapusan kewenangan kab/Kota, yang perlu diantisipasi dengan cara
memberikan tugas pembantuan kepada kab/Kota yang diberikan oleh Kementerian
KKP berbasis usulan dari Provinsi, dengan mekanisme diinformasikan kepada DPRD
bersamaan dengan pengajuan RAPBD oleh Kepala Daerah penerima tugas pembantuan.
(bukan saja Provinsi tapi juga kab/Kota) dengan wujud Pembentukan Dinas yang
menangani SDA terutama Dinas Pusat yang ada di Provinsi atau Kanwil yang mengelola
SDA atau lebih yang menangani kalautan.
E. Rekomendasi Peraturan Perundangan Ke Depan Terkait Pengelolaan Laut sesuai
Nilai Pancasila dan Perjanjian Internasional
Pengelolaan laut perlu dikembangkan dengan memperhatikan sumber daya
daerah, baik SDM dan SDA berbasis kepada kearifan lokal sesuai dengan tujuan negara
Indonesia.
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