
RUU Kelautan

Celah Penyimpangan Cukup Lebar

JAKARTA, KOMPAS, Penyusunan RUU Kelautan yang sudah memasuki tahap final mendapat sorotan
sejumlah kalangan di tengah rencana pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim. RUU
Kelautan dinilai menguatkan peran negara dalam mengelola kelautan. Namun, masih terbuka celah
penyimpangan terkait anggaran dan pemanfaatan sektor kelautan.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat, akhir pekan lalu, meminta dilakukan beberapa perbaikan
terhadap aturan tersebut agar tidak membuka peluang penyimpangan. RUU Kelautan akan
menyinergikan 21 undang-undang terkait kelautan serta menjadi dasar koordinasi bagi 17
kementerian dan lembaga dalam pengelolaan kelautan. RUU Kelautan dijadwalkan disetujui dalam
Rapat Paripurna DPR, pekan ini.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Abdul Halim menilai, RUU Kelautan
belum menegaskan keberpihakan anggaran pemerintah terhadap program kelautan. Pasal 15
menyebutkan, pemerintah wajib menyertakan luas wilayah laut sebagai daar pengalokasian
anggaran pembangunan kelautan, Sumber anggaran berasal dari APBN ataupun APBD. Namun, tak
ada ketentuan disinsentif berupa sanksi bagi pemerintah yang abai terhadap pengalokasian
anggaran sektor kelautan.

RUU Kelautan juga dinilai masih mengandung pasal karet terkait penanganan pencemaran laut.
Pasal 52 menyebutkan, proses penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi pencemaran laut
didasarkan pada prinsip pencemar membayar dan prinsip kehati-hatian. Organisasi untuk Kerja
Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mendefinisikan prinsip pencemar membayar (polluter
pays) sebagai pencemar harus menanggung biaya langkah-langkah mengurangi polusi.”Ketentuan
itu dikhawatirkan membuka celah pembiaran terhadap pencemaran laut asal pencemar sanggup
memberikan ganti rugi,” kata Halim.

Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Riza Damanik menilaim substansi
RUU Kelautan memperbesar peran negara dalam mengelola dan memanfaatkan laut Indonesia serta
harmonisasi perundangan dan kelembagaan untuk mengoptimalkan pembangunan kelautan. Meski
demikian, masih terbuka beberapa celah penyimpangan.

Pasal 47 menegaskan mekanisme perizinan atau izin lokasi dalam persyaratan pemanfaatan laut.
Ketentuan itu dinilai terlalu teknis untuk dibahas dalam RUU Kelautan yang sifatnya koordinatif.
Apalagi, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau
Kecil telah menegaskan adanya hak nelayan untuk melintasi, mengelola, dan memanfaatkan
perairan dan sumber dayanya di seluruh Indonesia. Pasal 27 mengenai jasa maritim terkait
reklamasi perlu dipertegaskan agar tak tumpang tindih.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan
dan Perikanan Sudirman Saad mengatakan, terdapat beberapa terobosan yang diatur dalam RUU
Kelautan, yaitu pertama kalinya Indonesia menyatakan kiprah di laut lepas dalam hal konservasi laut
dan pemanfaatan landas kontinen. Hal itu penting karena Malaysia dan Singapura telah lebih dulu
mengklaim kiprahnya di landas kontinen di tingkat Internasional Seabed Authority.
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