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Indonesia merupakan negara kepulauan.  Terdapat 17.504 pulau yang berada dalam 

kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Luas laut Indonesia  5,8 juta Km2, terdiri dari 

perairan kepulauan 2,3 juta Km2 , perairan teritorial 0,8 juta Km2, dan perairan ZEE (zona 

ekonomi ekslusif) 2,7 juta Km2.   Indonesia memiliki bentang garis pantai yang panjangnya 

mencapai ± 95.181 Km.  Wilayah pesisir dan laut Indonesia memiliki keragaman potensi sumber 

daya alam yang tinggi dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, 

lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa.  

Potensi sumberdaya alam wilayah pesisir dan laut Indonesia belum dimanfaatkan secara 

optimal.  Jumlah produksi perikanan Indonesia tahun 2008 hanya mencapai 9,05 juta ton atau 

hanya 5,16% dari total produksi perikanan dunia, jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan 

Cina yang total produksi perikanannya mencapai 35,92% dari total produksi perikanan dunia.   

Potensi lahan budidaya perikanan yang mencakup laut, perairan umum, tambak, kolam, dan 

sawah mencapai 11,8 juta Ha akan tetapi saat ini pemanfaatannya baru mencapai 1,1 juta Ha 

(Statistik Kelautan dan Perikanan, 2008).   

Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan laut ini disinyalir 

sebagai dampak dari belum adanya konsep pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang dilakukan 

secara terpadu dan berkesinambungan.  Saat ini pengelolaan wilayah pesisir dan laut cendrung 

bersifat eksploitatif dan sektoral.  Paradigma dan praktek pembangunan  berbagai sektor 

(pemukiman, perikanan, pelabuhan, obyek wisata dan lain-lain) yang kurang memiliki 

keterpaduan dalam penataan ruang ini mengakibatkan tekanan terhadap ekosistem wilayah 

pesisir dan laut tersebut.  Selain itu masyarakat di wilayah pesisir memiliki keterbatasan dalam 

pengembangan aksesibilitas sumberdaya alam, informasi, modal, dan kapasitas kelembagaan 

masyarakat, akibatnya masyarakat kurang optimal dalam memanfaatkan potensi wilayah pesisir 

dan laut tersebut untuk meningkakan taraf hidupnya.  Kondisi ini diperparah dengan kurangnya 

kepastian hukum terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan laut karena kurangnya dasar hukum 

dan kebijakan yang mengatur mekanisme administrasi pertanahan/pendaftaran tanah untuk 

wilayah pesisir dan laut tersebut.    



Untuk itu diperlukan diperlukan suatu sistem administrasi pertanahan/pendaftaran tanah 

untuk wilayah pesisir dan laut.  Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga pemerintah non 

departemen yang mengatur tanah dan pertanahan harus  memiliki sistem pengukuran, perpetaan 

dan  pendaftaran hak-hak atas tanah kawasan pesisisr dan laut.  Dengan adanya sistem 

administrasi pertanahan tanah untuk wilayah pesisir dan laut tersebut diharapkan dapat 

mentransformasi potensi sumberdaya wilayah pesisir dan laut tersebut menjadi modal bagi 

masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.  Dengan demikian diharapkan konsep 

pengelolaan wilayah pesisir dan laut dapat  dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan serta 

berbasiskan masyarakat. 

 
a. Konsep Pengukuran, Pemetaan, dan Pemberian Hak Wilayah Pesisr dan Laut 
 

Berdasarkan Undang Undang Pokok Agraria Pasal 19 pada ayat (1) menyatakan bahwa  

untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh 

wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan 

pemerintah.  Pada ayat (2) menyatakan bahwa pendaftaran tersebut dalam ayat meliputi: a) 

pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; b) pendaftaran hak-hak atas tanah dan tanah 

peralihan hak-hak tersebut; c) pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai 

alat pembuktian yang kuat. 

Proses pengukuran dapat dilakukan dengan metode terestris dan  metode extraterestris.  

Metode terestris umumnya menggunakan peralatan teodolit, sextant dan sejenisnya.  Metode 

ekstratetris umumnya menggunakan peralatan modern misalnya dengan total station maupun 

global positioning system (GPS).   Untuk proses pengukuran daerah yang luas hampir tidak 

mungkin dilakukan dengan mengunkanan alat konvensional sehingga proses pengukuran 

biasanya dilakukan dengan metode ekstraterestris.  

Proses pengukuran di perairan/laut sebenarnya tidak hanya bertujuan untuk menentukan 

posisi atau letak suatu obyek di laut tetapi juga menentukan kedalaman laut atau perairan.  

Hal tersebut dilakukan karena kondisi laut sendiri yang tidak hanya bersifat dua dimensi yang 

terdiri atas panjang dan lebar saja tetapi juga memiliki parameter kedalaman yang artinya 

memiliki sudut pandang tiga dimensi.  Untuk menentukan posisi dipermukaan bumi, proses 

pengukuran di perairan/laut dapat menggunakan metode ekstratetris dengan Global 

Positioning System (GPS).  Untuk penentuan kedalaman dapat menggunakan metode 

pengukuran batymetri dengan perum gema, gelombang suara dipancarkan oleh translucer 



pemancar kemudian dipantulkan oleh dasar laut dan diterima kembali oleh Translucer 

penerima menggunakan alat echosounder, alat tersebut terletak pada kapal survey yang 

melakukan pengukuran sesuai jalur survey yang telah ditetapkan. 

Dari data tersebut dapat dibuat peta sekitar perairan  yang menyangkut posisi dan 

kedalaman, yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar pemberian hak.  Hak yang 

dimaksud disini adalah hak yang memberikan kewenangan untuk mengelola sumberdaya laut, 

dalam arti memanfaatkan dan melindungi wilayah laut tersebut.  Pemberian hak di laut pada 

prinsipnya tidak memberikan hak milik pribadi, yang ada adalah kewenangan pengelolaan 

saja.  Kepemilikan individual secara penuh sebagaimana dikenal dalam persil tanah, kurang 

relevan untuk diterapkan dalam konteks ruang lautan karena laut merupakan warisan 

bersama umat manusia.  Hak penguasaan dari negara, hak-hak publik, dan hukum 

internasional adalah faktor-faktor yang akan banyak mempengaruhi hak-hak pengelolaan laut.  

Kepemilikan pribadi yang eksklusif atas kolom (persil) laut sebaiknya tidak mendapat 

pengakuan. 

Aktifitas di sektor kelautan hanya sebagian kecil yang menggunakan permukaan air laut 

saja sebagai ruang kegiatan utamanya.  Hampir semua kegiatan kelautan sesungguhnya 

berada pada volume atau kolom laut.  Hal ini    adanya beberapa hak pada ruang laut, 

sesuatu hak pada kolom permukaan air laut bagian atas berlapis dengan sesuatu hak lainnya 

pada kolom air di bawahnya, dan bahkan sesuatu hak pada dasar laut (seabed). Untuk 

mengawasi dan mengatur aktifitas kelautan, gambaran mengenai hak-hak yang ada dalam 

ruang atau kolom laut yang lebih akurat sangatlah diperlukan. Untuk itu diperlukannya suatu 

sistem yang pada saat ini lebih dikenal dengan “marine cadastre”. 

Penerapan “marine cadastre” berimplikasi langsung kepada pengadministrasian wilayah 

dan sumberdaya pesisir dan laut, termasuk seluruh kepentingan yang ada, yaitu berupa hak, 

batasan, dan kewajiban dalam pemanfaatan ruang.  Hal ini memberikan kejelasan atas 

pemberian hak-hak penguasaan dan pemanfaatan ruang dan sumberdaya.  Hak-hak yang 

dimaksud misalnya hak mengelola kawasan mangrove dan terumbu karang, hak kawasan 

pengembangan perikanan budidaya, hak untuk pengeboran minyak lepas pantai, hak guna 

usaha bagi nelayan-nelayan budidaya, dan sebagainya. Melalui pengadministrasian ini maka 

kontrol pemanfaatan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah dan sumberdaya dapat 

ditingkatkan. 

 



b. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat 

 
Perencanaan dan penataan kawasan pesisir dan laut hendaknya memperhatikan aspek 

keterpaduan, keberlanjutan serta berbasiskan masyarakat.   Pembangunan kawasan pesisir 

dilaksanakan dengan memperkuat  aspek kelembagaan (lembaga pemerintah dan lembaga 

masyarakat) serta pengembangan aspek ekonomi,  sosial, dan budaya masyarakat.  Sasaran 

utama pendekatan kelembagaan adalah tertatanya struktur dan sistem hubungan antara 

semua komponen, baik sistem kelembagaan pemerintah, kelembagaan masyarakat dan 

komponen pendukung yang terkait.  Lembaga pemerintah harus melaksanakan kerjasama 

lintas sektoral dan regional dalam perencanaan pengembangan kawasan pesisir dan laut.  

Selain itu penguatan kapasitas  kelembagaan masyarakat, pengembangan aksesibilitas 

masyarakat terhadap pengambilan keputusan, dan pengembangan pengawasan berbasis 

masyarakat harus di perkuat dan dikembangkan.  Dengan adanya proses interaksi yang 

sinergis antara lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan diharapkan dapat 

mewujudkan pembangunan kawasan pesisir dan laut secara terintegrasi. 

Setiap kebijakan dan strategi dalam upaya pemanfaatan kawasan pesisir dan laut harus 

memperhatikan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.  Peningkatan  aksesibilitas 

informasi masyarakat terhadap perencanaan kawasan pesisir dan laut, peningkatan 

aksesibilitas masyarakat terhadap modal, serta  aksesibilitas pengetahuan & keterampilan 

diharapkan mampu menunjang kemampuan masyarakat dalam upaya kemandirian 

ekonominya.  Dengan peningkatan aksesibilitas masyarakat tersebut diharapkan masyarakat 

mendapatkan kesempatan lebih luas untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam secara 

berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan masalah-

masalah sosial dan ekonomi yang selama ini secara terus menerus menempatkan 

masyarakat (lokal) pada posisi yang sulit. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar.  Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Secara Terpadu dan Berkelanjutan 
Serta Berbasis Masyarakat. 

 
Adanya sistem pengukuran dan pemetaan yang tepat diharapakan dapat memberikan 

kejelasan atas pemberian hak-hak penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir 

dan laut. Dengan adanya sistem administrasi pertanahan tanah untuk wilayah pesisir dan laut 

tersebut diharapkan dapat mentransformasi potensi sumberdaya wilayah pesisir dan laut tersebut 

menjadi modal bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.  Untuk itu diperlukan 

suatu kebijakan dan strategi dalam upaya pemanfaatan kawasan pesisir dan laut dengan  

memperhatikan penguatan kelembagaan  serta peningkatan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya 

masyarakat setempat.  Dengan demikian pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu 

dan berkelanjutan dapat terwujud. 

Potensi wilayah pesisir dan 

laut 

Dasar hukum & kebijakan 
• Sistem pengukuran &  

   perpetaan perairan/laut 

• Pemberian Hak  

   mengelola wilayah  

   pesisir, perairan/laut. 

 

 

Penataan & 

perencanaan wilayah 

pesisir dan laut 

Kelembagaan Sosial & ekonomi 
• Aksesibilitas  

   informasi 

• Aksesibilitas  

   modal 

• Aksesibilitas  

   pengetahuan &  

   keterampilan 

 

Pemerintah 
• Kerjasama  

   lintas sektoral 

 

Kelembagaan masyarakat 

• Penguatan kapasitas  

   kelembagaan 

• Pengembangan  

   aksesibilitas masyarakat  

   thd pengambilan  

   keputusan 

• Pengembangan  

   pengawasan berbasis  

   masyarakat 

 

 
Konsep pengelolaan wilayah pesisir & laut secara terpadu dan 

berkelanjutan 

sinergis 


