Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id RUU Kelautan Harus
Hilangkan Ego-Sektoral dan Perkuat Upaya Pencegahan Pencemaran Laut Jakarta, 26
September 2014. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjadwalkan
pengesahan RUU Kelautan menjadi Undang-Undang Kelautan pada Jumat (26/09) ini. Intensi
pengesahan RUU Kelautan tepat jika arahnya ingin mengatasi pengelolaan sumber daya laut yang
selama ini sektoral. Dalam naskah RUU Kelautan tertanggal 15 Agustus 2014, pembangunan bidang
kelautan difokuskan pada 7 (tujuh) sektor utama, yaitu (i) perhubungan laut, (ii) industri maritim,
(iii) perikanan, (iv) pariwisata bahari, (v) energi dan sumber daya mineral, (vi) bangunan kelautan,
dan (vii) jasa kelautan. Abdul Halim, Sekretaris Jenderal KIARA mengatakan bahwa, “Egosektoral di
bidang kelautan adalah persoalan kronis yang harus dipastikan teratasi dengan lahirnya UU
Kelautan. Namun disayangkan masih terdapat pasal karet yang melonggarkan praktek pencemaran
laut dengan menyebut prinsip pencemar membayar (polluter pays) dan kehati-hatian di dalam Pasal
40 ayat (3). Semestinya RUU Kelautan ini memperkuat upaya melestarikan laut yang tidak diatur di
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)”.
Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mendefinisikan prinsip pencemar
membayar (polluter pays) sebagai “pencemar harus menanggung biaya langkah-langkah untuk
mengurangi polusi sesuai dengan tingkat kerusakan yang dilakukan, baik kepada masyarakat atau
melebihi dari tingkat yang dapat diterima (standard yang diatur oleh UU PPLH)”. Dengan perkataan
lain, RUU Kelautan tidak menjawab persoalan pencemaran laut yang selama ini menjadi ancaman
serius bagi laut dan masyarakat pesisir di Indonesia. Tabel 1. Klausul mengenai Pencemaran Laut
UU PPLH dan RUU Kelautan
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH

RUU Kelautan

Pasal 40 (1)
Pencemaran laut
meliputi: a.
pencemaran yang
Pasal 20 ayat (3) Setiap orang diperbolehkan
berasal dari daratan; dan
untuk membuang limbah ke media lingkungan
b.
pencemaran yang berasal dari
hidup dengan persyaratan: a. memenuhi baku
kegiatan di laut. (2)
Pencemaran laut
mutu lingkungan hidup; dan b. mendapat izin dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dapat terjadi: a.
di perairan
dengan Pasal 60 Setiap orang dilarang
yurisdiksi Indonesia; b.
dari luar
melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke
perairan yurisdiksi Indonesia; atau
media lingkungan hidup tanpa izin. Pasal 61 (1) c.
dari dalam perairan yurisdiksi
Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Indonesia keluar perairan yurisdiksi
hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri, Indonesia. (3)
Proses penyelesaian
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
sengketa dan penerapan sanksi
kewenangannya. (2) Dumping sebagaimana
pencemaran laut sebagaimana dimaksud
dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan
lokasi yang telah ditentukan. (3) Ketentuan lebih berdasarkan prinsip pencemar
lanjut mengenai tata cara dan persyaratan
membayar dan prinsip kehati-hatian.
dumping limbah atau bahan diatur dalam
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai
Peraturan Pemerintah.
proses penyelesaian dan sanksi terhadap
pencemaran laut dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Sumber: Pusat Data dan Informasi KIARA (September 2014), diolah dari Naskah RUU Kelautan
tertanggal 15 Agustus 2014 dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH Tabel 1 di atas
menunjukkan bahwa ada pembolehan membuang limbah ke media lingkungan, termasuk laut,
dengan seizin pemerintah, tanpa partisipasi masyarakat melalui prinsip FPIC
(free, prior, inform, consent). Bertolak dari hal di atas, KIARA meminta DPR RI bersama dengan
pemerintah untuk menuntaskan pembahasan RUU Kelautan terlebih dahulu, khususnya menyangkut
pencemaran laut, dengan memastikan larangan dan sanksi berat bagi pelaku pencemar laut,
sebelum melakukan pengesahan. Karena hal tersebut menyangkut hajat hidup masyarakat nelayan
dan mereka yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti yang terjadi di Laut

Timor.*** Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi: Abdul Halim, Sekretaris Jenderal
KIARA di +62 815 53100 259

