
ANALISIS ATAS DRAF REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007
TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Setelah Putusan MK terhadap uji materi UU No27 Tahun 2007 dibacakan pada JUNI 2011 
maka keseluruhan pasal  terait  dengan HP-3 batal  demi hukum. Selain  itu,  Mahkamah 
Konstitusi juga melakukan penilaian terhadap Pasal 14 ayat (1) UU Pesisir yang mengatur 
mengenai partisipasi masyarakat dalam penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3K, RPWP-3-K, dan 
RAPEP-3-K telah dianggap bertentangan dengan UUD 1945. 

A. Tentang Perubahan HP-3 menjadi IP-3 dan IPRP-2
Dalam  naskah  akademik  RUU  Revisi  UU  Pesisir, dikenalkan  adanya Izin  Pemanfaatan 
Perairan Pesisir (IP-3) dan Izin pemanfaatan ruang pesisir (IPRP-2) yang secara prinsip 
mengubah pendekatan hak menjadi pendekatan perizinan.

Jika membandingkan definisi dari IP-3 dan IPRP-2 dengan definisi dari HP-3 di UU Pesisir 
tidak terdapat perbedaan signifikan. Perbandingan definisinya sebagai berikut:
IP-31 IPRP-22 HP-3

Izin  Pemanfaatan Perairan 
Pesisir, selanjutnya disebut  IP-
3,  adalah  izin  yang  diberikan 
untuk  memanfaatkan  bagian-
bagian  tertentu  dari  perairan 
pesisir,  yang  mencakup 
permukaan  laut,  kolom  air 
sampai  dengan  permukaan 
dasar laut pada batas keluasan 
tertentu,  untuk  usaha  yang 
terkait  dengan  pemanfaatan 
sumber daya pesisir dan pulau-
pulau kecil. 

Izin  pemanfaatan 
ruang  perairan  pesisir, 
selanjutnya  disebut 
IPRP-2, adalah izin yang 
diberikan  untk 
penetapan ruang lokasi 
tertentu  pada  kawasan 
perairan pesisir sebagai 
tempat  untuk 
melakukan  kegiatan 
usaha.

Hak  Pengusahaan 
Perairan  Pesisir, 
selanjutnya disebut HP-3, 
adalah  hak  atas  bagian-
bagian  tertentu  dari 
perairan  pesisir  untuk 
usaha  kelautan  dan 
perikanan,  serta  usaha 
lain  yang  terkait  dengan 
pemanfaatan  Sumber 
Daya  Pesisir  dan  Pulau-
Pulau  Kecil  yang 
mencakup  atas 
permukaan  laut  dan 
kolom air  sampai  dengan 
permukaan  dasar  laut 
pada  batas  keluasan 
tertentu.

1 Pasal 1 angka 18 RUU Revisi UU Pesisir;
2 Pasal 1 angka 18a RUU Revisi UU Pesisir;



Alasan penggunaan konsep izin
Dalam  naskah  akademik  dijelaskan  bahwa  penggunaan  izin  sesuai  dengan  doktrin 
terhadap benda bergerak sumber kewenangan untuk pemanfaatannya adalah perizinan 
yang  diberikan  Negara.  Kedua  konsep  izin  sesuai  dengan  doktrin  Negara  sebagai 
personifikasi dan sekaligus organisasi public dari seluruh rakyat yang berkedudukan diatas 
dan sekaligus cerminan dari seluruh individu warga negaranya.

IP-3 diberi makna sebagai izin penunjukan bagian tertentu dari kawasan perairan pesisir 
sebagai lokasi tempat dilakukan kegiatan usaha. Sehingga makna dan fungsinya bukan 
lagi  sebagai  pemberian  kewenangan  untuk  melakukan  usaha  namun  hanya  sebagai 
penunjukan bagian tertentu dari  perairan pesisir sebagai lokasi temapt kegiatan usaha 
yang akan dilakukan.

IPRP-2 diberikan tambahan kata  Ruang yang dimaksudkan untuk memberikan tekanan 
bahwa izin  yang diberikan mengandung penunjukan ruang lokasi  tertentu  di  kawasan 
pesisir sebagai tempat untuk melakukan kegiatan usaha tertentu. Penambahan kata ruang 
bersifat  konkordansi  atau  adopsi  dari  UU 26/2007 tentang  Penataan Ruang yaitu izin 
pemanfaatan ruang sebagai instrument pengendalian pemanfaatan ruang yang sudah ada.

Skema Kegiatan usaha dalam pemanfaatan perairan pesisir
IP-3 dan IPRP-2 bukan izin final  untuk dapat melakukan kegiatan usaha pemanfaatan 
sumber  daya  pesisir.  IP-3  dan  IPRP-2  merupakan  izin  lokasi  yang  memberikan 
kewenangan dalam melakukan kegiatan usaha pemanfaatan sumber daya pesisir  serta 
penunjukan lokasi tempat dilakukan kegiatan usaha. Setelah mendapatkan IP-3 dan IPRP, 
untuk menjadi syarat untuk dapat melakukan kegiatan di pesisir diperlukan izin usaha atau 
hak atas tanah dari instansi yang terkait. Maka IP-3 dan IPRP-2 bukan izin final karena 
diperlukan izin usaha atau hak atas tanah untuk dapat melakukan usaha pemanfaatan 
sumber daya pesisir.3

Kegiatan usaha  yang dimaksud dalam pemanfaatan perairan pesisir  dalam RUU revisi 
meliputi: (Pasal 16 ayat (4) RUU PWP3K Revisi)
Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:

a. Perikanan budidaya;
b. Bangunan terapung seperti perumahan, rumah makan, dan bagan;
c. Sumber tenaga gelombang laut;
d. Kawasan konservasi;
e. Pemanfaatan sumber daya pemandangan/keindahan laut;
f. Wisata bahari.

Pemberian  izin  usaha  atau  hak  atas  tanah  merupakan  pemberian  kewenangan 
menggunakan kawasan perairan pesisir. Pemberian kewenangan tersebut dilakukan sesuai 
dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  sektoral  masing-masing  kegiatan 
usaha.4

Subyek yang dapat diberikan IP-3
Pasal 18 RUU PWP3K Revisi Pasal 18 UU PWP3K
IP-3 dapat diberikan kepada: HP-3 dapat diberikan kepada:

3 Pasal 16 RUU Revisi UU Pesisir;
4 Naskah Akademik halaman 78 bagian Kedua;



a. orang  perseorangan  warga  Negara 
Indonesia

b. Badan  hukum  yang  didirikan 
berdasarkan hukum Indonesia

c. dihapuskan

a. Orang  perseorangan  warga  Negara 
Indonesia;

b. Badan  hukum  yang  didirikan 
berdasarkan  hukum  Indonesia; 
atau

c. Masyarakat Adat.
Alasan dihapuskannya Masyarakat Adat dari pihak yang dapat diberikan IP-3 adalah terjadi 
inkonsistensi dengan diberikannya HP-3 kepada masayarakt adat. 

IP-3  dan  IPRP-2  tidak  dapat  dijadikan  jaminan  hutang,  namun  benda  tertentu  yang 
dipasang  oleh  pemegang  izin  tersebut  atau  sesuatu  yang  dihasilkan  dari  kegiatan 
pemanfaatan perairan pesisir dapat dijadikan jaminan hutang karena benda atau sesuatu 
tesebut menjadi milik individual pemegang izin. Penjaminan dapat dilaksanakan melalui 
lembaga penjaminan Fidusia.5

B. Tentang Partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pengelolaan 
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Pasal lain yang dibatalkan oleh MK adalah pasal subyek yang dapat berpartisipasi dalam 
melakukan penyusunan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 
Dalam RUU Revisi UU Pesisir, keterlibatan masyarakat diakomodir dan dilibatkan dalam 
usulan penyusunan. Selain itu terdapat mandate untuk memperhatikan ruang perairan 
pesisir menurut kearifan local. 

Pasal 14 ayat (1) dan ayat (1a) RUU Revisi UU Pesisir Pasal 14 ayat (1) UU Pesisir
Pasal 14 ayat (1): 
Usulan penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K,  RPWP-3-
K,  dan  RAPWP-3-K  dilakukan  oleh  Pemerintah 
Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
Pasal 14 ayat (1a):
Usulan penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K,  RPWP-3-
K,  dan  RAPWP-3-K  di  lingkungan  masyarakat 
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan 
dengan  memperhatikan  ruang  perairan  pesisir 
menurut kearifan lokal.

Pasal 14
(1) Usulan penyusunan RSWP-
3-K,  RZWP-3-K,  RPWP-3-K, 
dan  RAPWP-3-K  dilakukan 
oleh Pemerintah Daerah serta 
dunia usaha.

Pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (1a) seakan-akan hanya tempelan semata 
untuk memenuhi putusa MK. Pelibatan masyarakat yang dimaksud dari  Judicial  review 
adalah  pelibatan  secara  substantif  dan  harus  mengaomodir  dengan  baik.  Salah  satu 
poinnya  adalah  terjadi  indirect  discrimination  terhadap  masyarakat  dikarenakan 
keterbatasan  akses,  modal  dan  teknologi  dalam  pengelolaan  sumber  daya  pesisir. 
Sehingga  diperlukan  upaya  yang  tidak  hanya  menyebarluaskan  rencana  usulan 
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Selain itu di Pasal 61 RUU Revisi UU Pesisir terjadi penghapusan subyek Masyarakat Adat 
dan Masyarakat Tradisional. Berikut pasal revisinya:

5 Pasal 20 RUU Revisi UU Pesisir;



Pasal 61 RUU Revisi UU Pesisir Pasal 61 UU Pesisir
(1)  Pemerintah  mengakui,  menghormati, 
dan  melindungi  hak-hak  masyarakat  dan 
kearifan  lokal  atas  Wilayah  Pesisir  dan 
Pulau- Pulau Kecil yang telah dimanfaatkan 
secara turun-temurun.

(1)  Pemerintah  mengakui,  menghormati, 
dan  melindungi  hak-hak Masyarakat Adat, 
Masyarakat Tradisional, dan Kearifan Lokal 
atas Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil 
yang  telah  dimanfaatkan  secara  turun-
temurun.

(2)  Pengakuan  hak-hak  masyarakat  dan 
kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dijadikan acuan dalam Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang 
berkelanjutan.

(2)  Pengakuan  hak-hak  Masyarakat  Adat, 
Masyarakat Tradisional, dan Kearifan Lokal 
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) 
dijadikan acuan dalam Pengelolaan Wilayah 
Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  yang 
berkelanjutan.

C. Analisis terhadap RUU Revisi UU Pesisir:
1. Tidak jauh berbeda dengan HP-3 yang akan mengeksploitasi wilayah pesisir dengan 

memberikan Izin kepada subyek hukum baik individu dan badan hukum. Terjadi 
privatisasi  pemanfaatan  perairan  pesisir  dengan  mengkriminalkan  usaha 
pemanfaatan sumber daya pesisir yang terlebih dahulu ada namun tidak memiliki IP-
3 atau IPRP-2. Adanya kompensasi kepada masyarakat di Pasal 60 ayat (1) huruf b 
menunjukkan potensi peminggiran kepada masyarakat pesisir. Konsep pemanfaatan 
sumber daya pesisir adalah open acces (terbuka) sehingga dengan adanya IP-3 dan 
IPRP-2  akan  menghasilakan  pertentangan  dengan  konsep  pemanfaatan  sumber 
daya pesisir yang akses terbuka.

2. Tidak menempatkan nelayan tradisional sebagai subyek penting dalam pemanfaatan 
sumber daya pesisir. Bahkan lebih jauh, terjadi kemunduran aturan subyek yang 
dapat melakukan permohonan izin hanya orang baik perseorangan maupun badan 
hukum.  Proses  perizinan  yang  diterapkan  dalam  RUU  Revisi  UU  Pesisir  masih 
menempatkan  nelayan  tradisional  untuk  bersaing  dengan  swasta  untuk  dapat 
mengelola dan memanfaatkan sumber daya pesisir.

3. Masih dikenal penguasaan areal lokasi yang sudah ditunjuk dalam izin-izin tersebut. 
Pemegang IP-3 dan IPRP-2 dapat melakukan pembebasan terhadap kegiatan usaha 
yang  sudah  ada  yang  terletak  dalam  wilayah  yang  diberikan  IP-3  dan  IPRP-2. 
Terlebih lagi dengan adanya skema untuk meminggirkan pengelolaan sumber daya 
pesisir  yang sudah  ada  terlebih  dahulu  ketika  telah  diberikan  IP-3  atau  IPRP-2 
dengan  pemberian  kompensasi  dan  adanya  kriminalisasi  terhadap  pemanfaatan 
sumber daya pesisir yang tidak memiliki IP-3 dan IPRP-2 (Pasal 60 ayat (2) dan 
Pasal 75 RUU Revisi UU Pesisir).

4. Dikenalkannya konsep kerja sama kemitraan antara subyek pemanfaat berbentuk PT 
dengan  penduduk  setempat.  Dengan  adanya  konsep  kemitraan  patut  dicermati 
apakah ada kemungkinan terjadi  kemitraan inti-plasma yang tidak adil  sehingga 
meminggirkan penduduk setempat dalam konteksnya adalah masyarakat nelayan.



5. Di  Pasal  75  RUU Revisi  UU Pesisir  terdapat  ancaman kriminalisasi.  Kriminalisasi 
dapat muncul dengan adanya sanksi pidana terhadap subyek pemanfaat perairan 
pesisir yang melakukan kegiatan usaha di kawasan perairan pesisir tanpa adanya IP-
3 yang sah.
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